TOIMINTAKERTOMUS 2002
Yleistä
Toimintavuosi 2002 oli Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen kahdeskymmeneskolmas.
Toimintamme jatkuu sekä kotimaisella tasolla että kansainvälisellä tasolla. Toimimme
pääasiassa Naisasialiitto Unionin tiloissa Helsingissä.
Naiset Rauhan Puolesta -liike on mukana kansainvälisessä naisten rauhan- ja
solidaarisuusliikkeessä ottaen osaa yhteisiin seminaareihin, mielenosoituksiin ja muihin
aktiviteetteihin.
IX Euroopan Tulevaisuus -konferenssin Kööpenhaminan järjestelyt ja mukanaolo oli
liikkeellemme suuri ponnistus varsinkin Euroopan militarisoimisen voimistuessa kovaa
vauhtia. Tapahtumasta enemmän kansainvälisen toiminnan kohdalla.
Syksyllä tapahtunut Yhdysvaltojen pelottelu hyökkäyksellä Irakiin loi suuret toimintapaineet
kaikkialla rauhanliikkeisiin ja voimisti niiden yhteistyötä. Naiset Rauhan Puolesta -liike on
ollut muiden naisten rauhanjärjestöjen kanssa vaatimassa asetarkastajille työrauhaa ja
tuominnut hyökkäyksen Irakiin ja vedonnut USA:ta ja liittolaisia kuuntelemaan kansainvälisiä
järjestöjä erityisesti YK:ta.
Naiset Rauhan puolesta -liike on International Peace Bureaun (IPB) jäsen, pidämme myös
tiivistä yhteyttä esim. IPPNW:hen sekä teemme yhteistyötä ympäristöliikkeiden kanssa.
Yhteistyö muiden kansainvälisten rauhanliikkeiden erityisesti Pohjoismaisten Naisten
Rauhanverkoston, Virossa toimivan Pölvan naisliikkeen sekä Latvian, Liettuan, Venäjän ja
Lähi-idän maiden rauhan- ja naisliikkeiden kanssa on jatkunut tiiviinä. Kansainvälistä
toimintaa olemme tukeneet monin eri muodoin. Osallistuimme useisiin kansainvälisiin
tukikirjeisiin ja vetoomuksiin maailmanrauhan säilyttämiseksi.
Naiset Rauhan Puolesta -liike on jatkanut ydinvoimanvastaista toimintaansa ollen mukana
Valtavirta -verkostossa. Erityisesti kuluva vuosi oli merkittävä Suomen ydinvoimalinjauksen
kannalta, koska keväällä 24.5. eduskunta äänesti viidennen ydinvoimalan rakentamisen
periaatteesta. Valitettavasti tämä äänestys oli liikkeellemme tappiollinen. Eduskunta äänesti
92 - 107 ydinvoimalan puolesta. Olemme aktiivisesti osallistuneet kansainvälisten
ympäristöjärjestöjen nimien keräämiseen keväällä perustettuun Euroopan Ydinteknologiaa
Vastustavaan Yhteistyöverkostoon. Olemme ottaneet osaa yhteisiin Valtavirta- verkoston

järjestämiin energia-asioita käsitteleviin tapahtumiin sekä avustaneet mm. ulkomaisten
asiantuntijoiden käyntejä Suomessa.
Naiset Rauhan Puolesta -liikkeellä ei ole varsinaisia toimitiloja vaan toimintaa koordinoidaan
kunkin aktiivin kotikoneiden ja konttoritekniikan välityksellä. Kokoukset ja tapaamiset
pidetään Naisasialiitto Unionin tiloissa Bulevardilla, jossa voimme säilyttää vain aivan
välttämättömät ajankohtaiset paperit.
Kuluva vuosi on tuonut toimintamme piiriin lisää rauhanasioista kiinnostuneita naisia.
Taloudesta on erillinen tulos- ja taselaskelma sekä tilintarkastajien lausunto.

Kotimainen tominta
Naiset Rauhan Puolesta -liike jatkoi säännöllistä kokoontumistaan pari kertaa kuukaudessa
pääasiassa Unioni Naisasialiitto Suomessa tiloissa. Eri kampanjoiden valisteluissa
kokoonnuimme joskus useita kertoja viikossa.
Vuoden aikana olemme olleet valmistelemassa ja osallistuneet useisiin eri mielenosoituksiin
pääasiasiassa Helsingissä mutta myös mm. Tampereella, Turussa, Oulussa.
Kotimaiset suurimmat tapahtumat olivat helmikuun 15. päivänä järjestetty kansainvälinen
Energia ja Rauha - Suomen imago -seminaari, jonka tarkoituksena oli kiinnittää huomio
kasvavaan kansainväliseen huolestumiseen suomalaisen energiayhtiön TVO:n suunnitelmiin
rakentaa viides ydinvoimala Suomeen. Seminaari pidettiin Ostrobotnialla ja alustajina olivat
Tri Chris Busby Walessistä, Solange Fernex, Ranskasta, Xanthe Hall Saksasta, Patricia
Lorenz Itävallasta ja Suomesta Tove Selin, Jari Ihonen, Aarre Päri ja useita eduskuntaryhmien
edustajia. Seminaari oli järjestetty yhteistyössä Edelleen ei ydinvoimalle - kansalaisliikkeen ja
Maan Ystävien kanssa. Iltakeskustelun oli järjestänyt Keskustanuoret.
Paria päivää aikaisemmin 13.2. järjestettiin mielenosoitus ydinvoimaa vastaan eduskunnan
käydessä lähetekeskustelua lisäydinvoimasta.
Maaliskuun 2. päivä järjestettiin Jäähyväiset ydinvoimalle tapahtuma Vanhalla
Ylioppilastalolla ja konsertti Savoy-teatterissa, jonka päävastuu oli NRP:llä. Esiintyjinä olivat
maamme eturivin taiteilijat. Tapahtumalla yritettiin kiinnittää huomiota uusiutuviin
energiamuotoihin ja tuoda taiteen ja kansalaisaktiviteetin kautta esille ydinvoiman vaaroja.
Savoy-teatterissa oli myös yhteistyössä Edelleen Ei ydinvoimalle -kansalaisliikkeen kanssa
koottu tunnettujen taiteilijoiden näyttely. Tapahtumassa oli lisäksi saatavana tuore
yhteiskunnallisten vaikuttajien energiakannanottoja sisältävä kirjanen Maailmanlaajuinen
kysymys. Tapahtuman yhteistyötahoina oli Valtavirta - verkosto.
Maaliskuun 18. päivänä kävivät Itkijänaiset Kauppa- ja Teollisuusministeri Sinikka
Mönkäreen luona tervehtimässä häntä itkuvirrellä, johon Anneli Pääkkönen oli tehnyt sanat ja
Kikka Rytkönen sovituksen. Tapahtuma sai hyvän julkisuuden tiedotusvälineissä.
Tshernobylin muistopäivänä 26.4. olimme mukana järjestämässä Valtavirta - verkoston
kanssa suurmielenosoitusta Ei lisää ydinvoimaa. Yli 6000 osallistujan tapahtuma oli suurin
ympäristömielenosoitus koskaan Suomessa.

Olemme osallistuneet kevään aikana ydinvoiman vastaiseen korttikampanjaan Helsingissä
Kolmen Sepän patsaalla yhteistyössä Edelleen Ei ydinvoimaa kansalaisliikkeen ja Maan
Ystävien kanssa. Ihmiset kirjoittivat kymmeniätuhansia kortteja kansanedustajille.
Syyskuun 12. päivänä toteutui monien yritysten jälkeen somalinaisten kanssa suunniteltu
seminaari Naisilta naisille - perinne jatkuu. Seminaarin tarkoituksena oli kunnioittaa
vanhempien naisten elämän kokemusta- ja viisautta perehtyen mm. somalialaisten naisten
kulttuuriin, perinteisiin ja rauhanomaisiin ratkaisuihin. Anneli Pääkkönen oli koonnut upean
historiikin Itkijänaisten toiminnoista, jonka esitteli tri Marketta Horn, Helena Kekkonen kertoi
kokemuksistaan Somaliassa ja Afrikassa yleensä ja Batula Essak kertoi perheensä ja sen
yhteisön perinteistä. Kikka Rytkönen johti Itkijänaisten kuoroa.

Kansainvälinen toiminta
Peace conference 31.1. - 1.2.
The Bertrand Russell Peace Foundation järjestämään rauhankonferenssiin osallistui Sanna
Ojalammi ja Marja-Liisa Siira. Konferenssi perusti European Network for Peace and Human
Rights jossa NRP on verkoston jäsenenä osallistuen erilaisiin kansainvälisiin tapahtumiin.
European Peace Forum. Ateena, 18 - 19.5.
Konferenssissa keskusteltiin voimakkaasti Natosta ja otettiin kantaa EU:n militarisoitumiseen.
Konferenssissa muodostettiin ns. Uusi Euroopan Rauhanliikkeiden yhteisö, jossa on mukana
rauhanjärjestöjä useista Euroopan maista myös entisen Neuvostoliiton maista. Osallistuimme
myös Kreikan Rauhan Maratoniin sen saapuessa Ateenaan. Mukana Lea Launokari ja Ulla
Klötzer.
Euroopan Tulevaisuus konferenssi IX, NATO, EU and the necessary of building a new
European security system, 17. - 18.5.2003, Sofiassa
Kahden päivän aikana pohdittiin vaihtoehtoja pikavauhtia militarisoituvalle Euroopalle.
Osallistujia yhteensä n. 140 Suomesta oli kymmenkunta osallistujaa, NRP:stä Natalie Klötzer,
Lea Launokari, Gerd Söderholm ja Hanna Tiippana.
Tapaaminen ja keskustelutilaisuus Brysselissä eri rauhanjärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen
edustajille lokakuun 12.10. - 14.10.
Keskustelussa oli esillä EU:n sotilaallinen ulottuvuus, Naton yhteensovittaminen EU:n
militarisointiin, kuultiin perustuslakikonventin puolustustyöryhmän Esko Seppäsen alustus
jne. Osallistujana Lea Launokari.
Euroopan Ydinvoiman vastainen suurtapahtuma Strasbourgissa 19. - 21.10. Let's phase out
the nuclear age, Lopettakaamme ydinvoiman aikakausi.
Suurmielenosoituksen vaatimuksina oli mm. kaikki uudet ydinvoimalaohjelmat on hylättävä,
on tutkittava ydinvoiman käytön lopettamista. Tilaisuudessa todettiin myös mm. että
investoimalla uuteen ydinenergiaohjelmaan merkitsee se tulevaisuuden energia- ja
ympäristöpolitiikan halvaannuttamista seuraavaksi 50-vuodeksi. 21.10. oli seminaari
Euroopan Parlamentissa, jossa useiden maiden edustajat pitivät alustuksia ja kävimme
vilkasta keskustelua tulevista yhteisistä toiminnoista. Suomesta osallistuivat Anna-Liisa
Mattsoff ja Lea Launokari
Osallistuimme EU:n Kööpenhaminan huippukokouksen yhteydessä olleeseen
varjokokoukseen The Initiative Towards a Different Europe 13. - 15.12. Siellä järjestettiin
runsaasti seminaareja EU:n militarisoinnista, energiasta, tulevista vaihtoehdoista. Pari suurta

rauhanomaista, iloista mielenosoitusta EU:n militarisointia vastaan täyttivät Kööpenhaminan
kadut. Osallistujina mm. Anna-Liisa Mattsoff, Lea Launokari, Raini Lehtonen, Marjaliisa
Siira ja Gerd Söderholm.

Kampanjat ja kannanotot
Kansalliset ja kansainväliset kampanjat maailman säilyttämiseksi väkivallattomana
lisääntyvät ja yhteydenotot internetin myötä laajenevat. Liikkeellemme tulee päivittäin useita
viestejä, kirjeitä, allekirjoituspyyntöjä ja erilaisia kampanjaehdotuksia. Olemme kuluvan
vuoden aikana osallistuneet useisiin kymmeniin allekirjoituksiin ja vetoomuksiin.
Olemme osallistuneet nimien keräämiseen Suomen hallitukselle ja eduskunnalle osoitettuun
kansainväliseen vetoomukseen viidennen ydinvoimalan rakentamista vastaan. 373 järjestöä 47
maasta eri puolilta maailmaa on allekirjoittanut vetoomuksen. Se luovutettiin hallituksen ja
eduskuntaryhmien edustajille 18.4. Luovuttamassa oli järjestöjen edustajia Ruotsista,
Tanskasta, Saksasta ja Venäjältä.
Olemme olleet mukana perustamassa Euroopan ydinteknologiaa vastustavaa
yhteistyöverkostoa (European Anti-Nuclear Platform). Yli 240 eurooppalaista järjestöä 34
maasta on allekirjoittanut verkoston vaatimukset. Yhteistyöverkoston julkistaminen tapahtui
3.5. Lehdistölle ja eduskuntaryhmien edustajille sitä oli esittämässä järjestöjen edustajia
Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Hollannista ja Ranskasta. Yhteistyöverkoston toiminta on
jatkunut monin eri tavoin.
Kirjoituksia ja tukea eri mielenilmauksiin ja keräyksiin, julkaisuja ja tiedotustoimintaa.
Useat liikkeemme jäsenistä ovat osallistuneet luennoitsijoina ja keskustelijoina kotimaisiin ja
kansanvälisiin tapahtumiin vuoden aikana.
Naisilta naisille -seminaarista julkaistiin pieni kirjanen yhteistyössä
Rauhankasvatusinstituutin kanssa.
Anneli Pääkkösen upea koottu historiikki Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen yhteydessä
toimivista Itkijänaisten toiminnasta.
Lehtiartikkeleita ja erilaisia kannanottoja on kirjoitettu runsaasti ja osallistuttu erilaisiin radioohjelmiin ja TV-ohjelmiin.
Vuoden mittaan on yritetty saada omat kotisivut tehdyksi, mutta toistaiseksi huonolla
menestyksellä. Rahattomana niiden valmistus näyttää hyvin hankalalta.

Talous
Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen toimintaan saamme OPM:n pienen vuotuisen avustuksen.
Kuluvan vuoden aikana emme ole saanut muita avustuksia. Toiminnan jatkuvasti laajetessa
on siitä vapaaehtoisvoimin suoritetun henkilöiden työmäärä lisääntynyt kovasti.
Toiminnastamme annetaan erillinen tilinpäätös sisältäen tuloslaskelman ja taseen sekä
tilintarkastuskertomuksen.

Verkostointi, hallinnon toiminta

Pohjoismainen Naiset Rauhan Puolesta verkoston toimintaa on laajennettu koskemaan myös
Baltian maiden naisten rauhan liikkeitä.
Kotimaassa yhteydet ja tiedon välitys eri tapahtumista, tempauksista ja toiminnasta kulkee
yhä enenevässä määrin sähköpostin välityksellä.
Suuri osa NRP:n ja Amandamaji ry:n toiminnan piirissä olevista naisista saa informaation
sähköpostin välityksellä. Varsinkin kansainvälinen toiminta ja yhteydet ovat laajentuneet
huomattavasti.
NRP:llä eikä Amandamaji ry:llä ole yhtään palkattua työvoimaa, joten kaikki työt tehdään
vapaaehtoisin voimin ja aktivistien omien kotikoneiden välityksellä.

Helsingissä 14.5.2003
Naiset Rauhan puolesta
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