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Naiset Rauhan Puolesta -liike

Naiset Rauhan Puolesta –liike kokoontui pääasiassa Naisasialiitto Unionin tiloissa Bulevardilla kerran
kuukaudessa. Kuluva vuosi oli liikkeemme 34. toimintavuosi. Liikkeessämme toimii Itkijänaiset, 
Naiset Atomivoimaa Vastaan, Amandamaji r.y. ja Naisten verkosto –Irti uraanista, atomivoimasta ja 
atomiaseista. Olemme mukana Uraaniseet kieltoon verkostossa, joka loppuvuodesta rekisteröityi. 

Teemme yhteistyötä ja olemme jäsenenä ICBUW:ssä, (Kansainvälinen uraaniaseiden kieltoa vaativa 
verkosto) ja sen lisäksi Pohjoismaisessa Uraaniaseet kieltoon verkostossa sekä IPB:ssä (International 
Peace Bureau). Kansainvälinen toiminta on liikkeessämme hyvin aktiivista.

Naiset Rauhan Puolesta on sitä mieltä että ydinvoima ja ydinaseet sekä uraaniaseet ovat kuin 
siiamilaiset kaksoset. Niin kauan kun maailmassa on ydinvoimaloita on mahdollisuuksia rakentaa 
ydinaseita ja uraaniaseita.

Fennovoima yhtiön suurin osakas saksalainen energiayhtiö E.ON luopui osakkuudestaan Pyhäjoki 
projektiin. Loppuvuodesta kuitenkin tuli hälyttävä uutinen Venäjän taholta. Venäjän valtion 
korporaatio Rosatom ryhtyi osakkaaksi 34 %:lla Fennovoimaan. Rosatom, jonka toiminnasta yli 
puolet on ydinaseiden suunnittelua ja valmistusta. Rosatom toimittaisi Pyhäjoelle ydinvoimalaitoksen 
ja toimisi myös laitoksen rahoittajana.

TOIMINTA

Kohtuusliikkeen kaivosseminaari Suomestako siirtomaa? Joensuussa 22-23.2.
Seminaarin järjestäjinä Kohtuus vaarassa -liike. Mukana yksi liikkeemme edustaja. 

ICBUW:n vuosikokous Manchesterissä . Päätettiin ICBUW:n uudesta TRW (toxic remnants of war) –
suuntautumisesta ja kehitettiin tulevaisuuden toimintalinjoja mm. varautumista YK:n yleiskokoukseen
syksyllä 2014. Yksi edustajamme oli läsnä.

Human Chain, Ihmisketju, Pariisissa 9.3. Ranskalainen Sortier du Nuclear järjestö järjesti laajan 
ydinaseiden ja ydinvoiman vastaisen tapahtuman ympäri Pariisia. Läsnä kaksi liikkeemme edustajaa. 
Tapahtumassa vaadittiin ydinasesulkua.

Kaivosyhtiö Talvivaaran Finlandia-talolla ylimääräisen yhtiökokouksen, 8.3. aikana Kansalaisten 
kaivoskarnevaalit ulkopuolella. Olimme mukana osoittamassa mieltämme.

Fukushiman muistopäivää vietettiin Helsingissä Kolmen sepän patsaalla, sunnuntaina 10.3. Kaksi 
vuotta sitten Fukushima Dai’ichin atomivoimalaitoksessa tapahtunut onnettomuus on 
maailmanhistorian pahin. Ongelmaksi on muodostunut suuri säteilymäärä ja edelleen meriveteen 
vuotava radioaktiivinen jätevesi. Itkijänaiset olivat mukana muistopäivän tapahtumassa.

Osallistuimme mielenosoitukseen  kaivosyhtiö Talvivaaran vastuutonta kaisvotoimintaa ja 
uraanituontoa vastaan Helsingissä Talvivaaran yhtiökokouksen aikana, 12.3. Scandic Marina Congress
Centerin edessä.

Osallistuimme Helsingin Sosiaalifoorumiin seminaariohjelmalla Kaivoksista hyvinvointia vai tuhoa? 
Seminaarissa lauantaina 20.4. käsiteltiin Itä-ja Pohjois-Suomen resurssivarantojen käytön 
oikeudenmukaisuudesta, esitelmän piti DI Lasse Fljöt ja Pekka Haaviston aiheena oli Köyhdytetty 
uraani, aseen ympäristöuhat. 
Sunnuntaina 21.4. esitettiin ruotsalaisen dokumentaristin Maj Wechselmannin filmi ”Världens 



säkraste kärnkraftverk” ja keskustelua aiheesta. Toimittiin yhteistyössä Edelleen Ei ydinvoimaa –
kansalaisliikkeen, TEP Tekniikka elämää palvelemaan ja Uraaniaseet kieltoon ry:n kanssa.

Tshernobylin muistopäivän tapahtuma Itkijänaisten kanssa Kolmen Sepän patsaalla. Mielenosoituksen
päätteeksi marssimme Kalevankadulle elokuvateatteri Andorraan, jossa alkoi 
dokumenttifilmifestivaali Atomic Cine.
Mukana järjestelyissä oli myös Edelleen Ei ydinvoimaa –kansalaisliike. 

Lyhtymuistotilaisuus Wienissä Tshernobylin muistopäivänä. Liikkeemme edustaja osallistui Wienissä 
järjestettyyn seminaariin ja illalla lyhtymielenosoitukseen. 

Atomic Cine, (26.- 28.4.) uusi dokumenttielokuvafestivaali Suomessa toi energiakysymykset 
valkokankaalle.
Ohjelma sisälsi palkittuja, Suomessa ennen näkemättömiä elokuvia mm. Japanista, USA:sta, 
Nigeristä, Ranskasta, Saksasta ja Ruotsista. Valmistelutöissä oli NRP:n nuoria aktiiveja. Festivaalin 
suojelijana toimi elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki.
Festivaalin aikana järjestettiin keskustelutilaisuuksia. Sunnuntaina 28.4. järjestimme seminaarin, jonka
aiheina olivat ”Uraani ja vaaralliset aineet Talvivaaran ja kaivosten päästöissä” Jari Natunen, ”Korkea-
aktiivisen ydinjätteen loppusijoitus” Ulla Klötzer sekä ”Uraaniaseet” Kikka Rytkönen.

Vaikuttaminen viranomaisiin, poliitikkoihin ja ydinvoimayhtiöihin. Toukokuun lopulla saimme 
vieraaksemme kuusi ruotsalaista poliitikkoa, aktivistia ja toimittajaa tapaamaan ministereitä, 
kansanedustajia ja ydinvoimayhtiöiden edustajia. Ruotsalaiset vieraat kävivät tapaamassa 
Fennovoiman, TVOn, Posivan ja STUKin edustajia sekä vierailivat Ympäristö ja Työ- ja 
elinkeinoministeriössä sekä tapasivat eduskuntaryhmien edustajia.

Toukokuussa järjestetyssä Maailma Kylässä tapahtumassa oli suurin osa rauhanjärjestöistä omassa 
Rauhankylässä. NRP:llä oli oma pöytä, jossa keräsimme nimiä uraanivoimaa ja uraaniaseita vastaan, 
myimme kirjoja ja merkkejä. Liikkeemme edustajat esittelivät lavapuhevuorossaan toimintaansa 
kutsuen uusia jäseniä mukaan toimintaan. Mukana Edelleen Ei ydinvoimaa –kansalaisliike.

Folkkampanjen, Almedalveckan heinäkuun alussa Visbyssä. Ruotsin suurin kansalaisjärjestöjen ja 
politiikan vuotuinen tapahtuma. Folkkampanjen järjesti siellä neljän päivän konferenssin, johon Naiset
Rauhan Puolesta ja Naiset Atomivoimaa Vastaan –liikkeet oli kutsuttu. Pidimme tapahtumassa neljä 
esitelmää mm. uraaniasekampanjointi, rauhantyö, ydinvoima OL3, ydinjätteen loppusijoitus, 
ydinvoima ja valheet. Kaksi edustajaa liikkeestämme oli läsnä.

Kiiruna, Avaruuden militarisoiminen, ruotsalainen Naiset Rauhan Puolesta liike yhdessä muiden 
rauhanjärjestöjen kanssa järjesti seminaarin ja mielenosoituksen, jossa käsiteltiin mm. pohjoisen 
alueen ja avaruuden militarisointia, miehittämättömiä aseita ja uutta aseteknologiaa. Yksi liikkeemme 
edustaja oli läsnä. 

Hiroshiman muistopäivää vietetiin perinteisesti Helsingissä Töölönlahden rannassa elokuun 6. 
päivänä. Tämän päivän ohjelmassa huomioitiin myös Japanin toinen suuri onnettomuus, Fukushiman 
atomivoimaloiden kohtalo.

IPB:n vuosikokous, Tukholmassa, 13. – 15. syykuuta. Vuosikokouksen yhteydessä oli  kolmen päivän 
kansainvälinen konferenssi The world is Over-Armed and Peace is Under Funded. Tämän lisäksi oli 
iltatilaisuuksia, nähtiin hieno IPB:n valmistama rauhannäyttely Making Peace Tukholman Nobel 
museossa ja oltiin mukana  (Bradley) Chelsea Manningin rauhanpalkinnon luovutustilaisuudessa.



Kansainvälinen rauhanpäivä 21.9.
Rauhanjärjestöt järjestivät Speaker’s Cornerin Helsingissä löytääkseen rauhanomaisen ratkaisun 
Syyrian tilanteeseen. Olimme mukana tapahtumassa.
 
YK:n päivänä olimme mukana PANDin järjestämässä mielenilmauksessa Narinkka-torilla.

Vetoomus Euroopan parlamentille ydinvastuulaista luovutettiin parlamentille lokakuussa Brysselissä. 
Suomesta muutama järjestö ja yksityishenkilöitä tukivat tätä vetoomusta.

Matka Japaniin 1.10. – 16.12. Matkan tarkoituksena oli materiaalin keräämistä Fukushima-kirjaan ja 
yhteyksien ja kontaktien luominen. Matkalla oli kaksi liikkeemme jäsentä.

Uraanihulluus seis! Oulussa 30.11. Yhden päivän seminaari, jossa myös keskustelua uraaniaseista. 
Liikkeemme edustaja piti tilaisuudessa pyydetyn puheenvuoron Uraaniaseiden vaaroista. Päivällä 
Puhtaan veden ja elinympäristön puolesta -mielenosoitus ja kulkue kaupungilla.

Muuta
Naiset Rauhan Puolesta –liikkeen toiminta nojautuu yksityisten henkilöiden vapaaehtoiseen 
työskentelyyn. Lähes olemattomalla julkisella tuella liikkeemme pystyy pitämään sekä kotimaisia että 
ulkomaisia yhteyksiä yllä osallistumalla eri tapahtumiin. Joihinkin tapahtumiin saamme tukea 
yksityisiltä henkilöiltä tai yhdistyksiltä. Julkinen tuki ei riitä edes yhden seminaarin järjestämiseen.

Naiset Rauhan Puolesta on antanut useita julkilausumia, kirjoittanut kannanottoja viranomaisille, 
tavannut eduskuntaryhmiä ja kansanedustajia, allekirjoittanut vetoomuksia ja osallistunut useisiin 
militarisoinnin- ja atomivoimanvastaisiin mielenosoituksiin Helsingissä ja muualla Suomessa. Useat 
liikkeemme jäsenet ovat kirjoittaneet artikkeleita ja mielipidekirjoituksia, joita on julkaistu 
suomalaisissa ja ulkomaisissakin lehdissä.

NRP:llä ei ole toimistoa eikä yhtään palkattua työntekijää, kaikki työ tehdään vapaaehtoisvoimin. 
Liikkeelleemme on avattu facebook-sivut.  

Liikeemme toimii yhteystyössä monien rauhan- ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Amandamaji ry toimii Naiset Rauhan Puolesta –liikkeen virallisena rekisteröitynä järjestönä, jonka 
puitteissa liikkeemme pystyy hoitamaan varainhankinnan viranomaisiin päin. Taloutemme koostuu 
tukimaksuista, osanottomaksuista sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön rauhantoiminnan vuotuisesta 
anotusta avustuksesta.

Kuluvan vuoden aikana olemme menettäneet joukosta muutamia tärkeitä, aktiivisia ja työteliäitä 
henkilöitä.

Helsingissä
26.4.2014

Lea Launokari
yhteyshenkilö, aktivisti
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