
  
 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2003 
 

Yleistä 
 

Toimintavuosi 2003 oli Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen kahdeskymmenesneljäs. 

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 kannanottoihin, selvityksiin, seminaareihin, 

mielenosoituksiin ja muihin aktiviteetteihin. 

 

USA:n johtama koalitio hyökkäsi ilman YK:n valtuutusta 20.3.2003 valheellisin perustein 

Irakiin huolimatta siitä, että koko maailma suurin mielenosoituksin vastusti hyökkäystä. 

Hyökkäyksestä lähtien on Irakin väestö, tavalliset irakilaiset maksaneet kalliisti siitä, että 

USA:n presidentin ja johdon toiveet ovat toteutuneet ankaralla tavalla. Siviiliväestö ja 

erityisesti naiset ja lapset kärsivät arkipäiväisessä elämässään.  

 

Naiset Rauhan Puolesta -liike vaati voimakkaasti Irakin sodan lopettamista, todeten mm. että 

tämän humanitäärisen katastrofin paheneminen voidaan pysäyttää vain lopettamalla sota 

välittömästi. Totesimme maamme ulkoministerille ja presidentille, että naisina. äiteinä, 

isoäiteinä, tyttärinä ja naisina sekä aktiivisina kansalaisina meillä oli täysi syy suureen 

huoleen Irakin siviiliväestön, erityisesti naisten ja lasten kohtalosta ja sodan kauaskantoisista 

seuraamuksista. Vaadimme esittämissämme kannanotoissa, että Suomen presidentti ja 

ulkoministeri tekisivät kaiken voitavansa, että YK ottaisi asian uudelleen käsittelyyn. 

 

Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne on jatkuvassa muutoksessa. EU ja Nato ovat 

laajenemassa, ja tekeillä oleva Euroopan unionin perustuslaki tiivistää edelleen EU:n 

turvallisuus- ja puolustuspoliittista yhteistyötä. Suomessa pitäisi järjestää kansanäänestys sekä 

Natoon liittymisestä että EU:n perustuslakiluonnoksesta. 

 

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, Women in Black, AAWP, African Women for Peace, Virossa toimivan 

Pölvan naisliikkeen sekä Latvian, Liettuan, Venäjän ja Lähi-idän maiden rauhan- ja 



naisliikkeiden kanssa on jatkunut tiiviinä. Osallistuimme useisiin kansainvälisiin tukikirjeisiin 

ja vetoomuksiin maailmanrauhan säilyttämiseksi. 

 

Naiset Rauhan Puolesta -liike on jatkanut ydinvoimanvastaista toimintaansa ollen mukana 

Valtavirta -verkostossa, jossa on mukana nelisenkymmentä ympäristö- luonto- ja 

nuorisojärjestöä. 

 

Naiset Rauhan Puolesta –liikkeellä ei ole varsinaisia toimitiloja vaan toimintaa koordinoidaan 

kunkin aktiivin kotikoneiden ja tietotekniikan välityksellä. Kokoukset ja tapaamiset pidetään 

Naisasialiitto Unionin tiloissa Bulevardilla, jossa voimme säilyttää vain aivan välttämättömät 

ajankohtaiset paperit.  

 

Toiminnastamme kiinnostuneita naisia on ilmaantunut ympäri Suomen. 

 

Taloudesta on erillinen tulos- ja taselaskelma sekä tilintarkastajien lausunto. 

 

Kotimainen  toiminta 
 

Naiset Rauhan Puolesta -liike jatkoi säännöllistä kokoontumistaan pari kertaa kuukaudessa 

pääasiassa Unioni Naisasialiitto Suomessa tiloissa. Eri kampanjoiden valmisteluissa 

kokoonnuimme tarvittaessa useita kertoja viikossa. 

 

Tärkeimpiä tehtäviä oli Irakin sodan pysäyttäminen ja siksi pyysimmekin kokoon kaikki 

rauhanjärjestöt ja erityisesti heidän naisedustajansa viedäksemme huolestumisemme ja 

toiveemme maamme ulkoministerille ja presidentille, että YK ottaisi uudelleen käsittelyynsä 

USA:n hyökkäyksen Irakiin. Toivomme myös, että Suomi ilmaisisi selkeän kielteisen 

kantansa ja tuomitsisi Irakiin tehdyn hyökkäyksen. 

 

Ei Iskua Irakiin - maailmanlaajuinen rauhan- solidaarisuus- ammattijärjestöjen ja muiden 

järjestöjen mielenosoitus helmikuun 15. päivänä oli eräs liikkeemme suurista ponnistuksista.  

Toimitimme Yhdysvaltain suurlähetystölle kuolleen verisen rauhankyyhkyn toimitettavaksi 

edelleen Presidentti Bushille mutta lähetystövirkailijat eivät ottaneet lahjaamme vastaan, joten 

jouduimme postittamaan sen suoraan Valkoiseen taloon. Helsingin mielenosoitukseen 

osallistui n. 15.000 ihmistä ja ympäri maailmaa nähtiin yhteensä miljoonia mielenosoitukseen 

osallistujia. 

 

8.3. Kansainvälinen naisten päivä  

Kansainvälisenä naisten päivänä järjestettiin Sotaa vastaan tapahtuma, jonka teemana oli: 

Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia - kotona ja konflikteissa. Tämä Senaatintorilla ja 

Lasipalatsin edessä tapahtunut mielenilmaus järjestettiin yhteistyössä Ei iskua Irakiin -ryhmän 

kanssa. 

 

 22.3. Pysäyttäkää sota - mielenosoitus. Kun hyökkäys Irakiin tapahtui 20.3. päättivät 

rauhanjärjestöt ympäri maailman lähteä uudelleen kaduille. Helsingissä järjestettiin 

mielenosoitus Rautatientorilla. 

 

Sota ja Rauha Sosiaalifoorumissa 12.4. Helsingissä 

Sosiaalifoorumi Helsingissä järjesti useita seminaareja, luentoja ja keskustelutilaisuuksia. 

Olimme mukana Sota ja Rauha suuressa rauhanliikkeiden rakennus-keskustelussa. 

 



Tshernobylin muistopäivänä 26.4. Helsingissä Senaatintorilla "Vaihda virtaa" -kansalaistori. 

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Valtavirran kanssa. 

 

Samana päivänä järjestettiin Helsingissä Senaatintorilla  Ei miehitykselle - Kyllä YK:lle ja 

demokratialle  tapahtuma, jossa liikkeemme edustaja Lea Launokari piti puheen. 

 

13. - 14.6. Ways of promoting a Culture of Peace, Kulttuurienvälinen yhteistyö 

rauhankasvatuksen edistäjänä. 

Rauhankasvatusinstituutti järjesti kahden päivän kansainvälisen seminaarin kasvattajille 

rauhankasvatuksesta ja siihen liittyvistä teemoista. Ylijohtaja Kalevi Kivistö avasi seminaarin 

kertoen rauhankasvatuksen mahdollisuuksista. Seminaarissa pohdittiin mm. miten 

lahjakkuudet syntyvät, onko älykkyys periytyvää, miten perittyjä taipumuksia käsitellään, 

mitä eri kulttuurit merkitsevät. Osanottajina oli naisia mm. Afrikasta AAWP All African 

Women for Peace -järjestöstä. Heiltä kuultiin kokemuksista omissa maissaan. Osanottajina 

liikkeestämme Hannele Salava ja Marjatta Kurtén. 

 

Tapasimme näitä naisia seminaaripäivien aikana ja järjestimme iltapäivätapaamisen Unionin 

tiloissa, johon osallistui useita liikkeemme edustajia. 

 

24.6. Toimintaryhmä Rauhan ja Oikeudenmukaisuuden puolesta ja Naiset Rauhan Puolesta –

liike järjestivät mielenilmauksen "Mistä Anneli Jäätteenmäen epäinhimillisessä ajojahdissa oli 

kysymys?" Eduskuntatalon edessä. Mielestämme syytökset salaisten asiakirjojen 

julkituomiseksi on sysätty väärälle henkilölle. 

 

6.8. Hiroshiman muistopäivän tilaisuudessa Töölönlahdella yhtenä puhujana oli liikkeemme 

jäsen Hilkka Pietilä, todeten, että kaikki nykyaikaiset sodat ovat ydinsotia. 

 

27.9. kansainvälinen toimintapäivä miehitystä vastaan. Helsingissä järjestettiin Irakin ja 

Palestiinan miehitystä vastaan mielenosoitus, jonka valmisteluihin myös me osallistuimme. 

 

Loppuvuodesta keskityimme yhdessä Edelleen Ei ydinvoimaa -kansalaisliikkeen kanssa 

ydinvoiman vastaiseen toimintaan erityisesti Helsingin kaupungin lisäydinvoimavarauksen 

vastustamista ja vaadimme uusiutuvan energian edistämistä. Tässä kampanjassa kuitenkin 

hävisimme 

 

Vuoden aikana olemme olleet valmistelemassa ja osallistuneet useisiin eri mielenosoituksiin 

pääasiasiassa Helsingissä mutta myös mm. Tampereella, Turussa, Vantaalla ja toimineet 

yhteistyössä mm. Suomen Rauhanpuolustajien, Rauhanliiton, Rauhankasvatusinstituutin, 

Maan ystävien, Edelleen Ei ydinvoimaa - kansalaisliikkeen ja useiden muiden naisjärjestöjen 

ja rauhanjärjestöjen kanssa. 

Olemme tukeneet USA:n boikottikampanjaa. 

 

Kansainvälinen toiminta 

 
Rauhankonferenssi Prahassa 20.3. - 23.3. 

Tshekin Rauhankomitea järjesti Prahassa konferenssin, jossa pohdittiin Euroopan ja koko 

maailman rauhan tilannetta tavoitteena kestävä rauha. Suunniteltu ohjelma muuttui johtuen 

USA:n ja koalition hyökkäyksestä Irakiin. Konferenssissa pohdittiin mm. mitä Euroopalle 

sota merkitsee, mitä merkitsee pysyvä rauha talouden, ekologian, kulttuurin ja politiikan 

alueilla. Liikkeemme osanottajana oli Eva Janikova-Pakaslahti. 



 

'Expanded European Union - expectations and risks' seminaari, Praha 31.5. - 1.6. 

EU:n laajentuessa ja uusien jäsenvaltioiden liityttyä Natoon vuoden kuluttua tulee Euroopan 

turvallisuuspolitiikka muuttumaan. Seminaarissa käsiteltiin tämän hetken tilannetta ja 

katsastettiin tulevaisuuteen. Seminaarin kannanotossa painotettiin, että jokaisen maan oman 

kansallisen parlamentin on yksityisesti päätettävä omasta ulko- ja turvallisuuspolitiikastaan. 

Järjestäjinä Tshekkiläisiä rauhanjärjestöjä. Liikkeemme osanottaja oli Lea Launokari 

 

Huippukokouksen varjokokous Thessaloniki 19. - 22.6. 

EU:n puheenjohtajana maana toimi alkuvuodesta Kreikka, jossa kesäkuussa pidettiin 

huippukokous ja sen yhteydessä kansalaisjärjestöjen varjokokous Tessalonikissa. 

Kokouksessa  oli useita eri työryhmiä, jotka käsittelivät mm. EU:n militarisointia, 

turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa sekä ihmisoikeuksia.  

Liikkeemme osanottajina olivat Marjatta Kurtén ja Gerd Söderholm 

 

Women in Black - konferenssi Marina Di Massassa, Italiassa 27.-31.8. 

Women in Black piti 11. kansainvälisen kokouksen Uskaltakaamme olla rauhantekijöitä, 

riisukaamme maailma aseista, elokuussa Italiassa. Läsnä oli naisia n. 30 maasta.  

Konferenssissa käsiteltiin naisten ajatuksia sodan keskellä ja sodan jälkeen. Kuultiin luentoja 

ja osallistuttiin työryhmiin, joissa aiheina oli mm. median rooli sodan aikaisen konsensuksen 

luomisessa, hiljaisen mielenosoituksen vaikutus. 

Kokouksessa kävi ilmi, että naiset ovat toisistaan tietämättä ruvenneet pukeutumaan mustiin 

mielenosoituksissa sotaa, väkivaltaa ja vihanpitoa vastaan. 

Konferenssissa järjestettiin myös mielenosoitus USA:n tukikohdan edessä Camp Darbyssa, 

joka on perustettu jo 1950-luvulla.  

Kokoukseen osallistui liikkeemme edustajina Hilkka Pietilä ja Marjaliisa Siira. 

 

Valoisamman tulevaisuuden puolesta symposiumi Linzissä, 4. - 5.11.  

Yli sata edustajaa 37 järjestöstä ja 19 maasta eri puolilta maailmaa kokoontui 

Oberösterreichische Plattform gegen Atomgefahr järjestön kutsumana symposiumiin. 

Osanottajat perustivat Kansainvälisen ydinvoiman vastaisen platforman, johon kirjattiin 

seuraavanlaiset tehtävät: kansanvälisen verkoston muodostaminen, informaation välittäminen, 

kansainvälisten asiantuntijoiden vaihto esitelmien pitäjiksi, yhteistyö tietojen hankinnassa. 

Symposiumissa päätettiin järjestää jatkokokous syksyllä 2004. 

Osanottajat Suomesta Anna-Liisa Mattsoff ja Jessica Suni 

 

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 kotimaisiin ja ulkomaisiin 

allekirjoituksiin ja vetoomuksiin.  

 

Kirjoituksia ja tukea eri mielenilmauksiin ja keräyksiin, julkaisuja ja tiedotustoimintaa. 

Useat liikkeemme jäsenistä ovat osallistuneet luennoitsijoina ja keskustelijoina kotimaisiin ja 

kansanvälisiin tapahtumiin vuoden aikana. 

Oma pieni historiikki toimitettiin yleiseen jakoon. 

Lehtiartikkeleita ja erilaisia kannanottoja on kirjoitettu runsaasti ja haastatteluja erilaisiin 

radio- ja TV-ohjelmiin on ollut useita vuoden aikana. 



 

Kotisivut 
 

Vuoden suurin tiedotuspuolen satsaus oli omien kotisivujen valmistuminen. Niitä kehitellään 

edelleen ja toivotaan niille mahdollisimman laajaa käyttöä. Tosin varojen vähyyden vuoksi 

niistä ei saatu rakennettua niin laajoja ja monipuolisia, mitä esim. kansainvälinen 

toimintamme vaatisi. www.naisetrauhanpuolesta.org 

 

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 Amandamji ry:n 

toiminnan piirissä olevista naisista saavat 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  25.5.2004 

Naiset Rauhan puolesta 

Lea Launokari 


