Toimintakertomus vuodelta 2008
Ryhmä kokoontui pääasiassa Unionin tiloissa kerran kuudessa.
Rauhanliikkeessä naiset ovat perinteisesti kantaneet merkittävän vastuun.
Naiset Rauhan Puolesta -verkostossa toimii useita ryhmiä; Itkijänaiset, Naiset Atomivoimaa
Vastaan, Amandamaji ja Naisten verkosto - Irti uraanista, atomivoimasta ja atomiaseista. Tämä
viimeksi mainittu ryhmä on vuoden mittaan antanut lausuntoja ja toimittanut erityisesti
naiskansanedustajille tietoa naisten rauhantyöstä sekä kriittistä tietoa atomivoimasta, uraanin
louhinnasta, köyhdytettyä uraania sisältävistä uraaniaseista ja atomiaseista.
Tshernobylin muistopäivänaattona 25.4. Naiset Rauhan Puolesta ja Edelleen Ei ydinvoimaa kansalaisliike järjestivät yhteistyössä useiden muiden järjestöjen kanssa mielenosoituksen
Eduskuntatalon portailla Helsingissä. Kansanedustajille luovutettiin myös ydinvoimala- ja
uraanikaivoshankkeisiin kantaaottavat viestit ja muistutettiin koko Eurooppaa kattavasta
Tshernobylpäivän muistotilaisuuksista. Muutama kansanedustaja uskaltautui eduskunnan
rappusille; Jouko Skinnari, Jyrki Kasvi, Ulla-Maj Wideroos, Pertti Virtanen ja Toimi
Kankaanniemi.
Seuraavana päivänä, 26.4. järjesti Meri-Lapin Ydinverkosto ydinvoimalahanketta vastustavan
seminaarin ja mielenosoituksen Kemissä. Tähän tilaisuuteen osallistui NRP:stä pari henkilöä.
Jo useamman vuoden ajan Naiset Rauhan puolesta on osallistunut yhdessä Edelleen Ei ydinvoimaa
-kansalaisliikkeen kanssa Maailma Kylässä tapahtumaan toukokuussa Kaisaniemessä. Olemme
mukana uraaniaseiden kieltämiseksi työskentelevässä, kansainvälisessä verkostossa, ICBUW:ssa,
johon kuuluu 80 jäsenjärjestöä ympäri maailmaa. Liike kuuluu myös Suomen Uraaniaseet kieltoon verkostoon ja oli mukana perustamassa Pohjoismaista verkostoa uraaniaseita vastaan 9.11.2008.
Keräsimme nimiä vetoomukseen Maailmanlaajuinen kielto uraaniaseille! YK:n yleiskokous
hyväksyi 2.12.2008 päätöslauseman, jossa kehotetaan kolmea YK:n järjestöä - Maailman
terveysjärjestöä (WHO), Kansainvälistä atomienergiajärjestöä (IAEA) ja YK:n Ympäristöohjelmaa
(UNEP) päivittämään tutkimuksensa ja kantansa sekä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole
raportoineet uraaniaseiden vaikutuksista oman maansa osalta, suorittamaan tutkimuksia ja
päivittämään mahdollisia aiempia tietojaan ja raportoimaan niistä YK:n yleiskokoukselle. Myös
Suomen hallitus äänesti tämän puolesta.
Nimiä kerättiin myös vetoomukseen Ei uraaniteollisuutta Suomeen. Myös Suomesta
mahdollisesti louhittavaa uraania voitaisiin käyttää atomiaseiden ja uraaniaseiden valmistuksessa.
Kuulemistilaisuus toukokuun 30. päivänä eduskunnan uuden rakennuksen
auditoriossa. Aiheena oli uraaninlouhinta, ydinvoima sekä korkea-aktiivisten jätteiden loppusijoitus.

Tämä tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Edelleen Ei ydinvoimaa -kansalaisliikkeen ja
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän myötävaikutuksella ja siihen osallistui lähes 200 henkilöä.
Kuulemistilaisuuteen kutsuttiin kaikkien puolueiden edustajat, läsnä olivat Keskustan, Vihreän
Liiton, Vasemmistoliiton, Ruotsalaisen kansanpuolueen, Kokoomuksen ja Perussuomalaisten
eduskuntaryhmien edustajat. Tilaisuudessa jaettiin laaja, kriittinen raportti kansainvälisestä
energiayhtiö E.ON:ista.
Keltainen mielenosoitus 1.6. Helsingin Narinkkatorilla.
Käsillä ovat viimeiset mahdollisuudet vaikuttaa Suomessa tehtäviin kauaskantoisiin
energiapoliittisiin linjauksiin! Järjestäjinä useita kansalaisjärjestöjä. Moni liikkeemme edustaja oli
paikanpäällä.
Alkuperäiskansojen Ympäristöverkoston Äiti Maata suojeleva konferenssi, heinäkuussa 15. – 21.,
Elkossa, Nevadassa, USA:ssa. Shoshoni-intiaanit järjestivät 15. konferenssin, johon osallistui
Amerikan intiaanien ja vähemmistökansojen lisäksi ihmisiä ympäri maailman. Osallistujia oli
konferenssin aikana kaikkiaan yli 500. Konferenssin tarkoituksena oli mm. kiinnittää maailman ja
päättäjien huomio kestävään kehitykseen, taloudelliseen tasa-arvoon ja luonnon oikeudenmukaiseen
kehitykseen kaikkien kansojen kesken. Konferenssin aikana tustuimme myös alueen lähellä olevaan
kultakaivoksen alueeseen. Kymmenvuotisen toimintansa aikana kultakaivos (kanadalainen Barric)
on tuhonnut alueen läpi virtaaman joen sekä valtavat laidunalueet. Alkuperäisasukkaat ovat
joutuneet muuttamaan pois alueelta, koska se on nykyään kuivaa ja saastunutta eikä siellä kasva
mikään. Nyt kaivosyhtiö halajaa shoshoni-intiaanien pyhää vuorta, Monte Naboaa.
Intiaanit ovat aikojen alusta eläneet sopusoinnissa maan kanssa ja sitä he yhä edelleenkin hoivaavat.
Ulla Klötzer ja Lea Launokari osallistuivat Nevadan konferenssiin.
Hiroshiman muistopäivän illan 6.8. tapahtumaa vietimme yhdessä muiden rauhanjärjestöjen kanssa
Oopperatalon rannassa, Helsingissä.
Euroopan Sosiaalifoorumiin Malmöhön, 17. – 21.9. osallistui kaksi edustajaa, Lea launokari ja Ulla
Klötzer, joka luennoi useissa militarisointia, ydin- ja uraaniaseita käsittelevissä seminaareissa;
Suomi ydinvoiman renesanssin lipunnäyttäjänä, Ydinvoima, ratkaisu ilmastomuutokseen? –
ydinjätteen käsittely EU-maissa, Kohti ydinvoimasta vapaata ja rauhanomaista Eurooppaa –
näkökantoja pohjoisen naisen ja etelän naisen tilanteesta ja Euroopan turvallisuus – kenen
turvallisuus? – Kieltäkää pommit.
Lokakuussa lähetettiin sisäministeri Anne Holmlundille kirjelmä, joka koski aselain pikaista
muutosta. Järkyttävät Jokelan ja Kauhajoen koulusurmat antavat aihetta tiukempaan aselakiin.
Lokakuun 12. Itkijänaiset olivat mukana Eduskunnan rappusilla järjestetyssä ydinvoimanvastaisessa
mielenosoituksessa. Tällöin alkoi hallituksen ilmasto- ja energiastrategian käsittely eduskunnassa.
YK:n aseidenriisuntaviikon Turvallisuuspoliittiinen tentti järjestettiin 23.10. useiden
rauhanjärjestöjen kanssa Yliopiston päärakennuksessa. Liikkeemme edustaja Marja-Liisa Siira
käytti kommenttipuheenvuoron. Anna-Liisa Mattsoff kehotti tentattavina olevia kansanedustajia
vaikuttamaan hallitukseen, että Suomi äänestäisi YK:ssa uraaniaseiden vaikutusten lisätutkimuksia
(jäsenvaltioilta sekä WHO:lta, IAEA:lta ja UNEP:ilta) vaativan päätöslauselman puolesta.
Päätöslauselma hyväksyttiin ja myös Suomi kuului puolesta äänestäneiden joukkoon.
Yhteistyö Euroopassa toimivan Iranilaisten naistenverkoston kanssa alkoi syksyllä. Suunnittelimme
pohjoismaisten naisverkostojen kanssa yhteistä seminaaria ’Naisiin kohdistuva väkivalta Iranissa’
joulukuuksi. Seminaaria ei monien yhteensattumien vuoksi voitu toteuttaa. Yhteistyö jatkuu ensi
vuonna.

Vuoden mittaan on jälleen kerran toimitettu kaikille Suomen kaupungin- ja kunnanjohtajille
vetoomus liittyä kansainväliseen kaupunginjohtajien rauhanliikkeeseen Mayors for Peace.
Suomalaiset kaupungin- ja kunnanjohtajat eivät toistaiseksi ole osoittaneet asiaan kiinnostusta.
Ainoastaan kaksi kaupunkia (Marianhamina ja Varkaus) ovat toistaiseksi mukana tässä liikkeessä.
Vuoden lopussa yhteensä 2870 kaupunkia 134 maasta ovat mukana. Suomen esimerkki on todella
häpeällinen.
Naiset Rauhan Puolesta on antanut useita julkilausumia, allekirjoittanut vetoomuksia ja osallistunut
useisiin sodanvastaisiin mielenosoituksiin Helsingissä ja muualla Suomessa. Olemme myös
osallistuneet useisiin kansainvälisiin konferensseihin ja seminaareihin.
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä kun Naiset Rauhan Puolesta –liikkeen toiminta alkoi.
Ryhmä naisia on kokoontunut kuluvan vuoden aikana suunnitellen vuoden 2009 syksylle
seminaaria ja iltajuhlaa sekä kartoittaen historiikin kirjoittajia. Tämä työ jatkuu luonnollisesti
vuonna 2009.
26.6.2009
Lea Launokari

