
 
 

 

Vuosikertomus vuodelta 2007 

 

Ryhmä kokoontui pääasiassa Unionin tiloissa kerran kuudessa. 

 

Rauhanliikkeessä naiset ovat perinteisesti kantaneet merkittävän vastuun. Suomen eduskunnassa on 

75 naiskansanedustajaa. Olemme olleet huolestuneita Suomessa harjoitettavasta politiikasta. 

Tammikuussa noin 100 naista eri puolilta Suomea sekä meidän välityksellä miljoonia naisia 

Euroopassa luovutimme naiskansanedustajille 18 kysymystä mitä he eduskunnassa ajattelevat tehdä 

rauhanomaisen maailman aikaansaamiseksi. Ryhmä jatkaa toimintaansa nimellä Naisten verkosto – 

Irti uraanista, atomivoimasta ja atomiaseista. 

 

Maaliskuussa luovutettiin Brysselissä energiakommissio Andris Pielbalgsille yli 600.000 

yksityishenkilön sekä yli 800 järjestön allekirjoitusta vaatien pysäyttämään tai estämään uusien 

ydinvoimaloiden ja ydinlaistosten rakentaminen Euroopan unionissa, laatimaan suunnitelma 

ydinvoimasta luopumiseksi Euroopan unionin alueella, investoimaan laajamittaisesti 

energiansäästöön ja uusituvien energioiden kehittämiseen ja lakkauttamaan Euratom-sopimus, joka 

tukee laajasti ydinvoimaa Euroopassa julkisella rahoituksella. Olimme Suomessa keräneet runsaasti 

nimiä vetoomukseen. Tapahtumassa oli kaksi henkilöä NRPstä läsnä.  

 

Jo useamman vuoden ajan olemme osallistuneet Suomen Sosiaali Foorumiin järjestämällä erilaisia 

työpajoja ja näyttelyjä. Tänäkin vuonna olimme mukana työpajassa Uraanin louhinnasta 

uraaniaseisiin. Työpajassa todettiin mm. että Balkanin ja Irakin sota-alueilla on löytynyt valtavat 

määrät köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia ja maa-alueita on saastunut. 

Olemme mukana verkostossa, ICBUW – kansainvälinen verkosto uraaniaseiden kieltämiseksi, 

johon kuuluu 80 jäsenjärjestöä ympäri maailmaa. 

Marraskuussa 2005 Euroopan Parlamentti päätti uusia jo kahdesti aikaisemmin, vuosina 2001 ja 

2003 esittämänsä vaatimuksen köyhdytetystä uraanista valmistettujen aseiden moratoriosta - 

päämääränä täyskielto. Olemme vaatineet, että Suomi asettuisi YK:ssa uraaniaseiden 

päätöslauselman taakse. Vuoden aikana on useita ICBUW –verkoston edustajia käynyt Suomessa 

keskustelemassa liikkeemme kanssa ja tuoden uusimpia terveisiä mm. maamme ulkoministeriöön ja 

kansanedustajille asiasta. Tätä toimintaa on tehty tiiviissä yhteistyössä Edelleen Ei ydinvoimaa -

kansalaisliikkeen kanssa. 

 

Tshernobylin muistopäivänä 26.4. järjestimme yhteistyössä Siemenpuu säätiön, Suomen 

luonnonsuojeluliiton ja Edelleen Ei ydinvoimaa -kansalaisliikkeen kanssa tapahtuman Ydinenergia 

ja Uraani Vastatuulessa Vanhalla. Ulkomaisina vierainamme ja puhujina olivat mm. Dörte 

Fouquet, EREF, asianajaja, Veronique Marchandier, Roséau Sortir du nucléaire, Matilde Halla, 



Atomstopp International ja Peer di Rijk, WISE. Näyttelymme Uraani vai oikeus elämään oli esillä 

Vanhan Galleriassa. 
 

Women in Black on kansainvälinen naisten rauhan verkosto, joka tänä vuonna järjesti tapaamisen 

Espanjassa, Valensiassa, johon liikkeemme edustaja osallistui. 

 

Marraskuussa järjestettiin kolmen päivän Eurooppalainen atomivoimakriittinen konferenssi 

Helsingissä, johon osallistui n. 140 ihmistä 25 maasta. Tapahtumia oli eduskunnassa, Helsingin 

kaduilla ja kongressipaikalla Bragen musiikkisalissa. Luentoja pitä lähes parikymmentä geologian, 

atomienergian, talouden ja ympäristön asiantuntijaa ja tutkijaa. Konferenssiin osallistui myös 

kansalaisliikkeiden edustajia.  

 

Loppuvuodesta toimitettiin kaikille Suomen kaupungin- ja kunnanjohtajille vetoomus liittyä 

kansainväliseen kaupunginjohtajien rauhanliikkeeseen Mayors for Peace, joka vaatii täydellistä 

ydinasekieltoa maailmassa. Suomesta on ainoastaan kaksi kaupunkia (Marianhamina ja Varkaus)  

toistaiseksi mukana tässä liikkeessä. Yhteyksiä kaupunginjohtajiin jatketaan, jotta saataisiin tilanne 

Suomessa paremmaksi. 

 

Olemme antaneet useita julkilausumia, allekirjoittaneet vetoomuksia ja osallistuneet useisiin 

sodanvastaisiin mielenosoituksiin Helsingissä, Joensuussa, Kemissä ja muualla Suomessa. Olemme 

osallistuneet Maailma kylässä tapahtumaan Helsingissä sekä useisiin kansainvälisiin 

konferensseihin ja seminaareihin. 

 

Toimintamme tulevina vuosina keskittyy saamaan mahdollisimman moni kaupunginjohtaja 

liittymään Mayors for Peace verkostoon sekä uraaniaseiden kieltoon maailmassa. Mitä vähemmän 

asevarustelukilpailua tänä päivänä on sitä enemmän ihmisillä on ruokaa ja terveyttä. 

 

Kirkkonummella 20.5.2008 


