
  
 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2006 
 

Toimintavuosi 2006 oli Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen kahdeskymmenesseitsemäs. 

Toimintamme jatkuu väkivallattoman maailman saavuttamiseksi rauhanomaisin keinoin. 

Ryhmä kokoontui pääasiassa Unionin tiloissa kerran kuudessa. 

 

Varsinaista toimintaa vilkasti kansainvälisten uraaninlouhintayhtiöiden valtaushakemukset 

Suomessa. 

 

Järjestimme yhteistyössä Edelleen Ei ydinvoimaa -kansalaisliikkeen kanssa työpajan 

Sosiaalifoorumissa huhtikuussa aiheena: Uraanin tie maan uumenista ydinvoiman ja 

ydinaseiden materiaaliksi. Uraaninlouhinta ja ympäristö. Louhintahankkeet Suomessa ja 

Suomen kaivoslaki. Tilaisuudessa oli myös julistenäyttely uraaninlouhinnasta eri puolilla 

maailmaa sekä videofilmi "Mary Annin puheenvuoro"  Saskatchewanista Kanadasta. 

 

Tshernobylin 20-vuotista muistopäivää 26.4. huomioimme järjestämällä kansainvälisen 

seminaarin eduskunnan päärakennuksen auditoriossa. Uraani vai oikeus elämään! 

 

Aiheina uraaninlouhinnan vaikutukset luontoon ja ihmisten terveyteen sekä ydinenergian 

käytön suuret riskit. Muistissa 20 vuotta sitten tapahtunut Tshernobylin ydinkatastrofi. 

Tshernobyl on fyysisenä ja henkisenä todellisuutena edelleen keskuudessamme 

muistuttamassa uraanikäyttöisen energian riskien suuruudesta.  

 

Puhujina oli ulkomaisia asiantuntijoita: asianajaja, ympäristölakimies Antoine Gatet 

Ranskasta, Kansalaisjärjestö Limousinin pohjavesien ja jokien puolesta, fyysikko Oleg 

Bodrov, Green World, Venäjä, tutkija Natalia Manzurova, Venäjä, sekä Suomesta Harri 

Lammi, energia-asiantuntija, Greenpeace, ja Tapio Reinikainen Uraaniton.org -

kansalaisliikkeen ympäristöryhmän puheenjohtaja.  

 

Seminaarin avasi kansanedustaja Pentti Tiusanen ja päätössanat lausui kansanedustaja Heidi 

Hautala. Mukana järjestämässä seminaaria ja viikon mittaista Suomen kiertuetta Antoine 

Gatet'lle oli myös Edelleen Ei ydinvoimaa -kansalaisliike. Tukea saimme Euroopan 

parlamentin Vihreät ryhmältä, Vasemmistonuorilta, Vihreältä liitolta ja Vasemmistoliiton 

eduskuntaryhmältä. 

 

Osallistuimme myös illansuussa Tulevaisuuden Voiman järjestettyyn mielenosoitukseen 

Kiasman edessä. 



 

Ei Libanonin sodalle 
Naiset Rauhan Puolesta vaati, että Suomen johto käyttäisi ainutlaatuista asemaansa Euroopan 

Unionin puheenjohtajana ja painostaisi Israelin lopettamaan hyökkäyssotansa palestiinalaisia 

ja libanonilaisia vastaan välittömästi. Väkivallankäyttö on saatava loppumaan heti 

ihmishenkien ja infrastruktuurien säästämiseksi. Väkivalta palestiinalaisten ja libanonilaisten 

siviilikohteita vastaan on täysin kohtuutonta ja lisäksi rikkoo kansainvälisen oikeuden 

sääntöjä. 

 

Suomi on tunnettu puolueettomana ja rauhaa rakentavana maana siksi pyysimme maamme 

korkeinta johtoa toimimaan tätä hienoa kansallista perinnettä kunnioittaen. Nyt Suomi voi 

näyttä mihin se EU:n puheenjohtajamaana tämän hetken maailmassa pystyy, sanottiin 

valtiovallalle lähettämässämme kirjeessä. 

 

Vetoomus uraaniteollisuutta vastaan 
Uraani on paitsi ydinvoiman myös ydinaseiden ja uraaniaseiden materiaali. Uraanin sijaan on 

maailmanlaajuisesti raivattava tietä uusiutuvalle energialle. Suomella on osaamista ja valmiita 

teknologioita vaihtoehtoiseen energiantuotantoon ja energiatehokkuuden nostoon. 

Vetoomuksella vaadittiin vastustamaan kaikkien uraanikaivoshankkeiden aloittamista 

Suomessa ja vaadittiin kauppa- ja teollisuusministeriötä ja valtioneuvostoa hylkäämään kaikki 

varaus- ja valtaushakemukset uraanin etsimiseksi ja louhimiseksi Suomessa! 

 

Ei uraaninlouhintaa Suomeen -verkosto luovutti 27. lokakuuta kauppa- ja teollisuusministeri 

Mauri Pekkariselle uraanivaltaushakemuksia eri puolella Suomea koskevan vetoomuksen, 

jonka oli allekirjoittanut siihen mennessä yli 5.000 ihmistä. 

Olimme mukana järjestämässä syyskuun puolessa välissä  Irakin Basran syöpätilanne 

Köyhdytetty uraani - 4,5 miljardin vuoden tautiriski kansainvälistä seminaaria yhteistyössä 

Amandamaji ry:n ja Edelleen Ei ydinvoimaa -kansalaisliikkeen kanssa. Tämäkin suuren 

suosion saanut seminaari pidettiin eduskunnan päärakennuksen auditoriossa. 

 

Basran opetussairaalan johtava lääkäri tri Jawad Al-Ali kertoi kokemuksistaan ja 

tutkimuksistaan syövän, vastasyntyneiden lasten epämuodostumien ja muiden sairauksien 

lisääntymisestä Basran alueella Irakin sotien jälkeen. 

 

Ainakin 18 maalla tiedetään olevan DU-aseita varastoissaan. YK:n Ihmisoikeuskomissio teki 

aloitteen jo 1996 uraaniaseiden kieltämiseksi joukkotuhoaseena, ns. sokeana aseena, joka ei 

valitse kohdettaan (indiscriminate weapon). Asia ei ole kuitenkaan edennyt YK:n elimissä. 

 

Marraskuussa 2005 Euroopan Parlamentti päätti uusia jo kahdesti aikaisemmin, vuosina 2001 

ja 2003 esittämänsä vaatimuksen köyhdytetystä uraanista valmistettujen aseiden moratoriosta 

- päämääränä täyskielto. Uraaniaseettomana maana Suomi voisi EU:n 

puheenjohtajakaudellaan edistää näiden ihmiselle ja luonnon elinkelpoisuudelle tuhoisien 

aseiden kiellon toteutumista.  

 

Tilaisuudessa puhuivat lisäksi Kansainvälisen uraaniaseiden kieltoa vaativan verkoston 

ICBUW:n edustajat Ria Verjauw Belgiasta ja tri Katsumi Furitsu Japanista, säteilyturvan 

asiantuntija, Kuopion yliopiston tutkija tri Keith Baverstock sekä majuri evp. Kauko Pippuri 

ja Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala. Kansanedustaja Pentti Tiusanen 

lausui seminaarin tervehdyssanat, toimi seminaarin puheenjohtajana ja piti 

päätöspuheenvuoron. 



 

Osallistuimme muutamiin kansainvälisiin konferensseihin vuoden aikana, kuten kesäkuun 

alussa Impact of the Public and Whistlerblowers on Energy and Nuclear Policy konferenssiin 

Sosnovy Borissa, (osallistujat Ulla Klötzer ja Lea Launokari) heinäkuussa Pohjoismaisille 

kansankäräjille Islannissa, (osallistuja Gerd Söderholm) lokakuussa VI kansalaisjärjestöjen 

Itämeri konferenssiin Tukholmassa (osallistuja Gerd Söderholm).  

 

Lisäksi olemme osallistuneet useisiin sodanvastaisiin mielenosoituksiin Helsingissä joskus 

jopa Kittilässä ja Oulussa, Maailma kylässä tapahtumaan Helsingissä sekä useisiin 

kansainvälisiin konferensseihin ja seminaareihin. 

 

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. Vuoden mittaan on myös erilaisia ulkomaisia kansalaisryhmiä käynyt 

tapaamassa liikkeemme edustajia. 

 

Toimintaansa Naiset Rauhan Puolesta -liike saa toiminta-avustusta Opetusministeriöstä. 

Kuluvan vuoden aikana saimme myös eri projekteihin pieniä yksittäisiä avustuksia. 

 

Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastuskertomuksen. 

 

Amandamaji ry toimii Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen avustusanomusten virallisena 

hakijajärjestönä. Siksi Amandaji ryn tuloslaskelmaan sisältyy Naiset Rauhan Puolesta -

liikkeen tulos. 

 

NRP:llä eikä Amandamaji ryllä ole yhtään palkattua työvoimaa, joten kaikki työ tehdään 

vapaaehtoisin voimin. 

 

 

Kirkkonummella 15.5.2007 

Naiset Rauhan Puolesta 

Lea Launokari 


