TOIMINTAKERTOMUS 2004
Yleistä
Toimintavuosi 2004 oli Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen kahdeskymmensviides.
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 miehitys Irakissa jatkuu edelleen. Miehityksen seurauksena on Irakin väestö,
tavalliset irakilaiset maksaneet kalliisti ja erityisesti naiset ja lapset kärsivät arkipäiväisessä
elämässään. Edelleen jatkuu itsemurhaiskut ympäri maan luoden epävarmuutta ympärilleen.
Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne on jatkuvassa muutoksessa. EU ja Nato laajenivat, ja
EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikka etenee epäilyttävän pikaisesti. 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, CODEPINK Women for Peace, USA, Women in Black, AAWP, African
Women for Peace, World March of Women, 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.
Kuluvan toimintavuoden aikana olimme mukana International Coalition to Ban Uranium
Weapons (Kansainvälinen uraaniaseiden kieltoa vaativa koaliitio) vetoomuksen
levittämisessä, nimen keruun alunpanijoina Suomessa ja köyhdytettyjen uraaniaseiden
vaaroista kertomassa eri tilaisuuksissa.
Naiset Rauhan Puolesta -liike on jatkanut ydinvoimanvastaista toimintaansa ollen mukana
uudessa Uusi Voima-liikkeessä, jossa on mukana ympäristö- luonto- ja nuorisojärjestöjä.

Naiset Rauhan Puolesta –liikkeellä ei ole varsinaisia toimitiloja vaan toimintaa koordinoidaan
kunkin aktiivin kotikoneiden välityksellä. Kokoukset ja tapaamiset pidetään useimmiten
Naisasialiitto Unionin tiloissa Bulevardilla, jossa voimme säilyttää vain aivan välttämättömät
ajankohtaiset paperit.

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.
Osallistuimme Pysäyttäkää sota – mielenosoitukseen la 20.3. Rautatientorilla meillä oli oma
teltta ja pöytä, jossa myynnissä oli sateenvarjojamme ja jaossa oli mm. materiaalia
uraaniaseista ja niiden käytöstä. Ryhmämme esiintyi laulaen torilla.
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.
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 julkistettiin Euroopan laajuinen vetoomus
Miljoona eurooppalaista vaati atomivoimasta luopumista. Vetoomuksen voi käydä
allekirjoittamassa www.atomstopp.com sivuilla. Samana päivänä järjestettiin myös
lehdistötilaisuus, jossa oli läsnä kansainvälisiä vieraita Ranskasta, Saksasta, Ruotsista,
Belgiasta ja Tanskasta.
Mielenosoitus järjestettiin 3 Sepän patsaalla, jossa puhujina olivat kansainväliset vieraamme
sekä kansanedustajia. Jaoimme materiaalia ja keräsimme nimiä vetoomukseen.
30.6. Irakin nukkehallitusta vastustava kansainvälinen mielenosoitus Helsingissä. Loppu
sodalle ja nöyryytykselle. Tämä Pysäyttäkää sota –verkoston järjestämä mielenosoitus
Kiasmalta Rautatientorille ei kerännyt suurta ihmismassaa. Olimme mukana pienellä
porukalla.
6.8. Hiroshiman muistopäivän tilaisuus Töölönlahdella järjestettiin useiden muiden
rauhanjärjestöjen kanssa.
Luomumessuilla Kaapelitehtaalla 2. – 3.10. osallistuimme messuille yhteistyössä Edelleen Ei
ydinvoimalle –kansalaisliikkeen kanssa omalla pöydällä myyden ja jakaen materiaalia sekä
keräten nimiä atomivoiman vastaiseen vetoomukseen.
23.10. YK:n aseistariisunta päivä ja kansainvälinen toimintapäivä miehitystä vastaan.
Osallistuimme mielenosoituksen valmisteluihin sekä itse tapahtumaan. Yhtenä puhujana
Kiasman edessä oli jäsenemme Lea Launokari.

Filmi Plogoff – Kivin kiväärejä vastaan, filmi esittää plogoffilaisten ja Cap sizunilaisten
kamppailua Ranskan valtion väkivaltakoneistoa vastaan v. 1980. Esitys ja suomennos oli
18.11.2004 Unionissa.
Olemme tukeneet USA:n boikottikampanjaa, Boycott Bush,
http://www.motherearth.org/Usboycott/global_en.php. Kansainvälinen US Boycotti päivä
20.3.
Kotisivuillamme on laaja EU:n militarisoinnin päiväkirja 2003 ja alku vuodelta 2004.
Päiväkirja antaa laajan kuvan missä mennään EU:n militarisoinnin kanssa.

Kansainvälinen toiminta
World Social Forum, Mumbai, Intia,tammikuussa 2004
Yksi liikkeemme jäsen osallistui Maailman Sosiaali Forumiin Intiassa.
No new nuclear reactor, toukokuussa Ranskassa
Järjestäjänä ranskalainen laaja atomivoimanvastainen liike Sortir du nucléaire, joka järjesti
yhden kuukauden mittaisen kiertueen ympäri Ranskaa. Yksi jäsenemme osallistui runsaan
viikon ajan tähän kiertueeseen pitäen puheita ja keräten materiaalia.
Ydinvoiman vastainen kansainvälinen tapahtuma Pariisissa 17.1. No new nuclear reactor in
Europe. Kaksi liikkeemme jäsentä osallistui tapahtumaan.
Kansainvälinen atomivoimanvastainen manifestaatio Pietarissa 24. – 25.4. ja Helsingissä
26.4. Järjestimme kansainvälisen seminaarin, tapaamisen, lehdistötilaisuuden ja
katutapahtuman Pietarissa yhteistyössä pietarilaisten ja Sosnovy Borissa toimivien
ympäristöjärjestöjen kanssa. Bussimatkalle osallistui 30 ihmistä.
IPPNW Anti-Nuclear Congress, Berlinissä, toukokuu. Kansainväliseen atomivoiman
vastaiseen kongressiin osallistui kaksi jäsentä.
Barcelonassa järjestettyyn kansainväliseen rauhanliikkeiden konferenssiin Kohti
väkivallatonta maailmaa, 20. – 27.6.2004 osallistui liikkeestämme kolme jäsentä. (raportti
liitteenä)
Konferenssin ohjelman teemat olivat:
- aseelliset konfliktit ja niiden rauhanomainen ratkaisu
- aseidenriisunta
- sodan talous
- rauhankasvatus/media ja konfliktit
- inhimillinen turvallisuus
Elokuussa osallistuimme kansainväliseen 1000 Naista Nobel-palkinnon saajaksi 2005
kampanjaan, ilmoittaen Suomesta kaksi naista tähän kampanjaan; Helena Kekkonen ja Hilkka
Pietilä.
Atomienergian rauhanomaisen käytön valhe – atomiaseet ja atomivoimalat saman kolikon
kaksi puolta, Linzissä, 1. – 2.10.2004. Yli sata edustajaa 38 järjestöstä ja 17 maasta eri
puolilta maailmaa kokoontui Oberösterreichische Plattform gegen Atomgefahr järjestön
kutsumana symposiumiin. Linzissä kokoontuneet järjestöt olivat erityisen huolissaan Suomen

energiapolitiikasta ja lähettivät Suomen hallitukselle ja eduskunnalle sekä Suomen
tiedotusvälineille vetoomuksen. Liikkeestämme osallistui kaksi henkilöä.

Kampanjat, vetoomukset 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.
Lehtiartikkeleita ja erilaisia kannanottoja on kirjoitettu runsaasti ja haastatteluja erilaisiin
radio- ja TV-ohjelmiin on ollut useita vuoden aikana.
Kotisivuja kehitellään edelleen ja toivotaan niille mahdollisimman laajaa käyttöä. Tosin
varojen vähyyden vuoksi niistä ei ole saatu rakennettua niin laajoja ja monipuolisia mikä olisi
toimintamme tarve. www.naisetrauhanpuolesta.org

Talous
Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen toimintaan saamme OPM:n pienen vuotuisen avustuksen.
Saimme kuluvan vuoden aikana yhden yksityisen avustuksen sekä Euroopan unionin
Vihreiltä, Matti Wuoren kautta toisen merkittävän avustuksen. Näistä lausumme suuren
kiitoksen. Toiminnan jatkuvasti laajetessa on vapaaehtoisvoimin suoritettu 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. Kuluvana vuonna toiminta on ollut melko laimeata.
Kotimaassa yhteydet ja tiedonvälitys 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 työ tehdään
vapaaehtoisin voimin.

Helsingissä 31.3.2005
Naiset Rauhan Puolesta
Lea Launokari

