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Naiset Rauhan Puolesta -liike 

 

Naiset Rauhan Puolesta –liike kokoontui pääasiassa Naisasialiitto Unionin tiloissa Bulevardilla 
kerran kuukaudessa. Kuluva vuosi oli liikkeemme 32. toimintavuosi. Liikkeessämme toimii 
Itkijänaiset, Naiset Atomivoimaa Vastaan, Amandamaji r.y. ja Naisten verkosto –Irti uraanista, 
atomivoimasta ja atomiaseista. 
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. 
 
Arabikevät on vapauden tavoitteluissaan tuonot mukanaan mm. naisten pahoinpitelyä ja 
raiskauksia. Aivan kuten sodissa, niin myös näissä väkivaltaisuuksissa kärsivät eniten naiset ja 
lapset. Libyan sodassa oli suuri vaara ja epäily DU-aseiden käytöstä. Suomessakin järjestettiin 
useita mielenilmaisuja näitä väkivaltaisuuksia vastaan.  
 
Maaliskuussa Japania koetteli suuri maanjäristys, joka aiheutti tsunamin ja siitä seurasi maailman 
tähän asti pahin atomivoimalakatastrofi. Fukushima Daiichin atomivoimalaitoksen useissa 
reaktoreissa tapahtui räjähdyksiä. Satojatuhansia ihmisiä evakuoitiin atomivoimalaitoksen 20 km 
säteeltä. Japanissa on toistaiseksi ainoastaan yksi atomivoimalaitos viidestäkymmennestäneljästä 
toiminnassa. 
 
Tammikuun lopulla Pohjoismaiden, Baltianmaiden ja Venäjän kansalaisjärjestöt kokoontuivat 
Kaliningradiin seminaariin, jossa käsiteltiin erityisesti Espoo ja Århus -sopimuksia. Eräänä 
seminaarin tarkoituksena oli löytää mahdollisuuksia ja keinoja, jolla saataisiin Venäjä ratifioimaan 
Espoon sopimus. Seminaariin osallistui liikkeestämme yksi henkilö. 
 
Vastavirtafestivaalilla Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä järjestimme maaliskuussa seminaarin: 
Onko atomivoima puhdasta? 
Esitelmissä käsiteltiin uraaninlouhintaa, uusia jättivoimaloita, loppusijoitusta, uraaniaseita ja niiden 
kansainvälisiä kieltovaatimuksia. Esitettiin dokumenttielokuva uraaniaseista ’Uranium 238’  
Keskusteltiin mm. aiheesta; Suomestako EU:n atomivoiman reservaatti ja takapajula. Seminaari 
järjestettiin yhteistyössä Edelleen Ei ydinvoimaa –kansalaisliikkeen kanssa. 
 
Osallistuimme Helsingin Sosiaalifoorumiin seminaariohjelmalla ’Helsingin Sanomien 
propagandaa, vandalismia valekaavussa!’. Käsiteltiin miten Helsingin Sanomat on 
vuosikymmenien varrella kirjoittanut vapaakaupasta, Nato-jäsenyydestä ja atomivoimasta. Lisäksi 
esitimme ’Uranium 238’ dokumenttielokuvan ja kuulimme Uraaniaseet kieltoon –verkoston 
toiminnasta ja kansainvälisen kampanjan tuloksista. Toimittiin yhteistyössä Edelleen Ei ydinvoimaa 
–kansalaisliikkeen kanssa. 
 
Tshernobylin muistopäivän tapahtuma alkoi Itkijänaisten tilaisuudella Kolmen Sepän patsaalla. 
Senjälkeen liityimme eri järjestöjen yhteiseen kulkueeseen Rautatientorilta eduskuntatalolle. 
Mukana järjestelyissä useita luonto- ja rauhanjärjestöjä aina Meri-Lapin ydinverkostosta ja Pro 
Hanhikivi ry:n asti. 
 
 
Toukokuussa järjestettyyn Maailma Kylässä tapahtumaan emme saaneet pöytää. Koska emme ole 
Kepan jäseniä arvotaan pöytäpaikat ulkopuolisille hakijoille, eikä arpa osunut kohdallemme. 
Olimme kuitenkin keräämässä nimiä uraanivoimaa vastaan. Molempien liikkeiden edustajat 
esittelivät lavapuhevuorossaan toimintaansa kutsuen uusia jäseniä mukaan toimintaan. 
 



Hiroshiman muistopäivää vietetiin perinteisesti Helsingissä Töölönlahden rannassa elokuun 6. 
päivä. Tämän päivän ohjelmassa huomioitiin myös Japanin toinen suuri onnettomuus, Fukushiman 
atomivoimaloiden kohtalo. 
 
Elokuussa osallistuimme Eurajoella päivän mittaiseen Olkiluotoblockade tapahtumaan valtatie 8:n 
ja Olkiluodontien risteyksessä. Suljimme Olkiluodon atomivoimalan symboolisesti. Mukana oli 
myös liikkeemme kansanvälisiä vieraita. Kymmeniä mielenosoittajia pidätettiin ja myöhemmin 
heille määrättiin päiväsakkoja. Useat ovat valittaneet poliisin käyttäytymisestä ja liian rajuista 
otteista. 
 
Naiset ja itsenäisyys –seminaari Villa Salinissa oli puolentoista päivän yhteinen seminaari 
virolaisten Pôlvan naisten ja kirkkonummelaisen Välitasotoimikunnan kanssa. 
Yhteistyö Pôlvan naisten kanssa on jatkunut yli 20 vuotta. Ohjelmassa oli  
 
Osallistuimme Narinkatorilla lokakuussa järjestettyyn Torikokoukseen. Demokratiaan 
tyytymättömät ihmiset saattoivat käyttää puheenvuoroja ja esittää vaihtoehtoja nykyiselle 
toiminnalle. 
 
Lokakuussa järjestimme Arbiksessa, seminaarin ’Helsingin Sanomat – sananvapauden monopoli’, 
jossa käsiteltiin Helsingin Sanomien muodonmuutoksia, kuultiin sen talousjournalimista ja 
tekijänoikeusasioista. Järjestäjinä myös VS-Kustannus ja Sananvapaus ja kansalaisvalta –liike. 
 
Pietarissa marraskuussa järjestetyssä Pohjoismaat-Venäjä kansalaisjärjestöfoorumiin osallistui 
liikkeemme edustaja. Kutsujana oli Pohjola Norden ja järjestäjänä Suomi-Venäjä Seura. Foorumissa 
saatiin solmituksi muutamia hyviä kontakteja Pietarissa toimiviin kansalaisjärjestöjen edustajiin. 
 
Ruotsalaiset järjestivät loppuvuodesta Uppsalassa tukikonsertin ja tapahtuman kerätäkseen varoja 
Olkiluotoblokkauksen sakkoihin. Yhtenä puhujana tilaisuudessa oli liikkeemme jäsen.  
 
Joulukuun alussa kokoontui Vilnan parlamenttiin ja kaupungintalolle Itämeren alueen 
kansalaisjärjestöt pitämään kolmen päivän konferenssia. Aiheena oli atomivoima – sen haasteet 
ympäristölle ja terveydelle ja niiden taloudelliset vaikutukset. Useita kansanvälisesti arvostettuja 
tutkijoita piti puheenvuoron. Liikkeestämme osallistui kaksi edustajaa tilaisuuteen. 
 
Muuta 
Naiset Rauhan Puolesta on antanut useita julkilausumia, allekirjoittanut vetoomuksia, kirjoittanut 
mielipiteitä ja osallistunut useisiin militarisoinnin- ja atomivoimanvastaisiin mielenosoituksiin 
Helsingissä ja muualla Suomessa. Useat liikkeemme jäsenet ovat kirjoittaneet mielipidekirjoituksia, 
joita on julkaistu suomalaisissa ja jopa ulkomaisissa lehdissä. Ilmaisimme myös kantamme 
hallitusneuvottelijoille asemäärärahojen alentamisesta. 
 
Liikeemme toimii yhteystyössä monien rauhan- ja kansalaisjärjestöjen kanssa. 
 
Amandamaji ry toimii Naiset Rauhan Puolesta –liikkeen virallisena rekisteröitynä järjestönä, jonka 
myöten liikkeemme pystyy hoitamaan varainhankinnan viranomaisiin päin. Taloutemme koostuu 
tukimaksuista, osanottomaksuista sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön rauhantoiminnan vuotuisesta 
anotusta avustuksesta. 
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