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Joka minuutti joku kuolee aseellisen 
väkivallan uhrina. Surmia, vammaut-
tamista, raiskauksia, kaappauksia, 
kiduttamista ja lasten värväämistä 
aseellisiin ryhmiin - pienaseiden holti-
ton käyttö liittyy lukemattomiin ihmis-
oikeusrikoksiin. 

Konfliktien taakka kohdistuu enenevissä 
määriin siviileihin, kuten lapsiin, viran-
omaisiin, avustustyöntekijöihin ja rauhan-
turvaajiin ja rauhantekijöihin. Aseellinen 
väkivalta synnyttää epävakautta ja köy-
hyyttä. 

Helppokäyttöisiä ja runsaasti saatavilla 
olevia pienaseita käytetään laajalti valtioi-
den sisäisissä sodissa, terroristimissa ja 
rikollisessa toiminnassa.  

Yli 1,5 miljardia elää valtioissa, joissa vä-
kivaltaiset konfliktit tai poliittinen ja rikol-
linen väkivallta aiheuttaa mittaamatonta 
kärsimystä, hätää ja turvattomuutta. Hau-
raat valtiot eivät pysty tuottamaan turvalli-
suutta, hyvinvointia tai ylläpitämään lakia. 

Asekauppa on tuottoisaa bisnestä: vuo-
sittain siihen käytetään moninkertaisesti 
enemmän varoja kuin mitä tarvittaisiin 
koko maailman väestön ihmisarvoisen 
elämän saavuttamiseksi. Kun aseita kau-
pataan, emme voi koskaan olla täysin 
varmoja siitä, että ne päätyvät tarkoitet-
tuun kohteeseensa tai ettei niitä käytet-
täisi ihmisoikeusrikkomuksiin. Aseen elin-
kaari on pitkä, tänä aikana sen kulkua on 
vaikea seurata. 

Tänä vuonna Ekumeenisen vastuuviikon 
materiaalia kuvittavat nuorten piirrokset, 
joilla he osallistuivat Vastuuviikon Kerto-
muksia rohkeudesta -kilpailuun. Piirrok-
set nostavat esiin erilaisia tapoja kohdata 
konflikteja rauhanomaisella ja rakentaval-
la tavalla. Jeesus Nasaretilainen kannusti 
seuraajiaan rohkeasti kohtaamaan uhkan 
ja sorron aseisiin tarttumatta tai valitse-
matta väkivallan keinoja. 

Yksi Vastuuviikko 2013 -kampanjan pää-
määristä saavutettu. Tämä on sekä odot-
tamatonta ja rohkaisevaa. Vastuuviikko 
oli yhdessä monien maiden ja kansalais-
järjestöjen kanssa mukana kampanjassa, 
joka pyrki siihen, että YK hyväksyisi kan-
sainvälisen asekauppasopimuksen. Sopi-
muksen oli tarkoitus rajoittaa käsiaseiden 
ja kevyiden pienaseiden kauppaa. Sopi-
mus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 
toinen päivä huhtikuuta 2013. YK:n jäsen-
maiden tulee vielä ratifioida se, jotta se 
astuu voimaan kussakin maassa. 

Pitkä prosessi on nyt takana, mutta vie-
lä pidempi prosessi, joka pyrkii luomaan 
maailmasta rauhallisen paikan elää, kui-
tenkin jatkuu yhä. 

YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulis-
tuksen mukaan kullakin yksilöllä on oikeus 
elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen 
turvallisuuteen (3.artikla). Sääntelemätön 
asekauppa on vakava este ihmisoikeuk-
sien kestävälle kehitykselle ja niiden yl-
läpitämiselle. Tämän tietävät kirkot, jotka 
avustustyönsä välityksellä usein ovat läs-

nä sellaisilla alueilla missä on aseellisia 
konflikteja. Tämän vuoksi kristilliset kirkot 
ovat omien avustusjärjestöjensä kautta, 
usein yhdessä muiden uskontojen edus-
tajien kanssa, tulleet yhä tärkeämmiksi 
toimijoiksi onnistuneessa rauhantyössä ja 
avustustyössä.

Jo 300-luvulla, kun kristinuskosta tuli Roo-
man valtakunnan valtionuskonto, kirkolla 
on ollut erilaisia tapoja suhtautua sotaan 
ja väkivaltaan. Nämä puolestaan ovat pe-
rustuneet siihen suhteeseen, joka kirkolla 
on ollut valtioon ja esivaltaan. Tämän päi-
vän maailmassa, kun valtiot eivät edusta 
kristillistä esivaltaa vaan ovat toimijoita 
muiden joukossa, tulee siitä, että kirkko 
kriittisesti haastaa näkemyksiään aseis-
ta, väkivallasta ja sodasta, yhä tärkeäm-
pää. Luonnollisia kysymyksiä ovat muun 
muassa: Millainen rooli kirkolla ja yksit-
täisillä kristityillä on rauhanrakentajina? 
Voiko kirkko tutkimalla suunnitelmallisesti 
ja soveltamalla väkivallatonta konfliktin-
ratkaisua osallistua rauhanomaisemman 
maailman rakentamiseen? Luotammeko 
elämässämme Jumalaan vai aseisiin? 

Vastuuviikko 2013 pyrkii siihen, että maa-
ilma, joka tänään edelleen on paikka vä-
kivallan markkinoille, yhä enemmän ja 
enemmän muuttuisi rauhaa ja sovintoa 
rakentavaksi työpajaksi. Toivomme, että 
tämä työ saa näkyä kirkossa ja kristillisis-
sä yhteisöissä ja niiden kautta, sillä rauha 
on kristittyjen tehtävä. Tervetuloa mukaan 
rauhaa rakentamaan!

Ekumeeninen vastuuviikko 2013 Väkivallan markkinat: 
tähtäimessä asekauppa ja pienaseet

Mikä Vastuuviikko?

Ekumeeninen vastuuviikko on Suomen 
kaikkien kirkkojen ja monien kristillisten 
järjestöjen ihmisoikeuskampanja, jossa 
kirkot toimivat oikeudenmukaisemman 
maailman puolesta. Tämän vuoden tee-
mana on Väkivallan markkinat: tähtäi-
messä asekauppa ja pienaseet.

Vuoden 2013 kampanja tiivistyy 20.–
27.10.2013. Samalle viikolle ajoittuu 
toinen kirkkojen valtakunnallisista ru-
kouspäivistä, Rauhan ihmisoikeuksien 
ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä 
24.10. Rukouspäiville laaditaan vuosit-
tain rukouspäiväjulistus, jonka Tasaval-
lan presidentti allekirjoittaa. 

Vastuuviikon tavoitteena on edistää elä-
mäntapaa, jonka keskiössä ovat Juma-
la, lähimmäinen ja tietoisuus yhteisestä 
ihmiskunnasta

Julkaisutiedot

Julkaisija: Suomen Ekumeeninen Neu-
vosto
Toimitus: Anna Hyvärinen, Jan Edström
Taitto: Anna Hyvärinen
Sarjakuvat: Tuula Turunen (kannet), 
Lina Grönvik, Viivi Kollanus, ”Arkipäivän 
sankaruutta” Veera Ollikainen, Frida Ing-
man, Ville Taskinen, Milla Matray ja Ulla 
Laari.
Julkaisu on saanut ulkoasiainministeriön 
viestintä- ja kehityskasvatustukea. 
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Viivi Kollanus



väkivallan kysymyksillä on huomattavas-
ti keskeisempi asema evankeliumeiden 
kuvauksissa Jeesuksen elämässä ja toi-
minnassa kuin oikeastaan millään muul-
la asialla. Raamatun kuvauksen mukaan 
Jeesus kuoli väkivaltaisen kuoleman, sillä 
hän kieltäytyi puolustamasta itseään vaik-
ka olisi voinut. Hän tarkoitti nimenomaan 
tätä puhuessaan toisen posken kääntämi-
sestä ja vihollisen rakastamisesta.

Rauhantyö ei kuitenkaan ole kovin korke-
alla kirkkojen omassa agendassa maas-
samme. Voidaan sanoa että siihen on 
luonnolliset syyt, mehän elämme maassa, 
joka nauttii rauhantilasta - eikö totta? Kak-
si asiaa voidaan kuitenkin asettaa tällaista 
ajatuskulkua vastaan.

Rauhassa on kysymys sellaisesta elä-
mästä jossa valta ei ole totuutta tärkeäm-

pää. Tässä mielessä me emme elä rau-
hallisessa maassa, vaan maassa jossa 
tuloerot jatkuvasti kasvavat ja johtavat 
siihen että erot niiden välillä joilla on ja 
niiden välillä joilla ei ole kasvavat. Lisäksi 
me rakennamme oman turvallisuutemme 
ja hyvinvointimme sille, että muut ihmiset 
toisissa maissa tekevät työtä surkeissa 
olosuhteissa ja alhaisilla palkoilla ja näin 
ollen kärsivät meidän hyvinvoinnistamme.

Toiseksi sovussa eläminen ei ole jotain 
sellaista, mitä me vain päätämme har-
joittaa. Christian Peacemakers sai alkun-
sa siitä kun niiden kirkkokuntien sisällä 
joiden itseymmärryksen osana pasifismi 
on jo vuosisatojen ajan ollut (mennoniitit, 

kveekarit) syntyi ajatus, että jos saman 
määrän energiaa ja määrätietoisuutta joi-
ta maailman armeijat käyttävät sotiakseen 
käyttäisi rauhaan pyrkimiseen, saattaisi 
alkaa tapahtua ihmeellisiä asioita. Mutta 
tämä oli enemmän kuin vain ajatus. Se sai 
alkunsa siitä konkreettisesta käytännöstä, 
jonka nämä kirkot ovat kehittäneet kon-
fliktien sisäistä työstämistä ja ratkaisua 
varten. Ilman tätä syvää kokemusta ar-
kipäiväisestä rauhantyöstä olisivat edellä 
mainitsemani vaikuttavat esimerkit mah-
dottomia toteuttaa.  

Siispä miltä se näyttäisi jos kirkot Suo-
messa tosissaan ottaisivat sovussa elä-
misen oman toimintansa ytimeksi? Tie-
tenkään meidän ei tarvitse keksiä pyörää 
uudestaan, voimme oppia asioita kristityil-
tä siskoiltamme ja veljiltämme jotka ovat 
tehneet työtä näiden asioiden kanssa jo 
pitkään. Samalla meidän täytyy aloittaa 
siitä missä olemme. On perustavanlaa-
tuisen tärkeää, että pohdimme sitä kuin-
ka me käsittelemme niitä konflikteja jotka 
syntyvät omissa yhteisöissämme. Lakai-

semmeko me ne maton alle ja olemme 
niin kuin niitä ei olisi? Vai käytämmekö 
vallanvälineitä tai viranomaisten väliintu-
loa ratkaistaksemme ongelmamme. Jo 
Paavali tunsi tämänkaltaisen käytöksen 
”Te saisitte hävetä! Eikö omassa joukos-
sanne ole yhtäkään viisasta, joka pystyisi 
ratkaisemaan kahden veljen välisen rii-
dan.” (1 Kor 6:5).

Miten on rehellisyytemme laita? Kun jou-
dumme konfliktiin kirkon sisällä esimerkik-
si teologisessa kysymyksessä, vaivaam-
meko itseämme tarpeeksi, että todella 
ottaisimme selville mitä hän jonka kanssa 
kiistelemme uskoo ja ajattelee, sekä mik-
si ja minkä motivoimana? Vai luommeko 
mieluummin sellaisen kuvan, joka asettaa 
oman näkemyksemme ja oman toimin-
tamme parempaan valoon?

Rauha ja totuus ovat vaikeasti saavutetta-
vissa maailmassa jossa elämme. Taistelu 
rauhan puolesta alkaa intohimolla totuutta 
kohtaan. Vasta kun olemme tehneet täs-
tä sen voiman joka vie meitä eteenpäin 
voimme haastaa maailman, jonka ideat 
sovussa elämisestä aivan liian usein ra-
kentuvat valheille.

Uskallammeko ottaa riskin?

Patrik Hagman

Kirkko rauhanliikkeenä

Hebron, Länsiranta. Kahden peräkkäi-
sen viikon aikana bussi, joka kuljettaa 
israelilaisia sotilaita kotiin on joutunut 
pommi-iskun kohteeksi. Tapahtuuko-
han tämä vielä kolmannen kerran?

Bussissa on tällä kertaa palvelukses-
taan vapautettujen sotilaiden lisäksi 
myös eräs toinen ryhmä. Ryhmä muo-
dostuu kaikkialta maailmasta tulleista 
kristityistä nuorista, jotka matkustavat 
bussilla toimiakseen ”ihmiskilpinä”. 
Tällä kertaa mitään ei tapahdu.

Arkipäivässään nämä kristityt rauhan-
aktivistit saattavat palestiinalaislapsia 
erilaisten tarkastuspisteiden läpi kou-
luun ja jälleen takaisin kotiin. Tämä 
sen takia, ettei näitä lapsia häirittäisi 
rajavartioiden toimesta. Tavallisesti he 
asettautuvat kilviksi israelilaisia aseita 
vastaan, mutta eivät ole tulleet paikal-
le valitakseen puolta, vaan tehdäkseen 
työtä väkivaltaa vastaan ja rauhan-
omaisen yhteiselon puolesta.

Christian Peacemakers (suom. Kristityt 
rauhantekijät) ovat läsnä levottomuuksien 
keskuksissa monilla eri puolilla maailmaa. 
He tulevat paikalle paikallisten rauhanak-
tivistien kutsumina.

Uskon että vain harvat eivät ole vaikut-
tuneita tällaisten ryhmien työstä tai eivät 
näe tässä autenttista tapaa elää Kristuk-
sen jalanjäljissä. Olemme taipuvaisia ajat-
telemaan tällaisten ryhmien työtä yhtenä 
esimerkkinä hyvien tekojen ja positiivisten 
voimien ketjusta maailmassa. Samanai-
kaisesti on epäilemättä niin että rauhan ja 

”Rauha ei ole sama asia kuin aseel-
lisen konfliktin poissaolo. Rauha sen 
raamatullisessa merkityksessä on jotain 
paljon suurempaa.

”Todellinen rauha rakentuu totuudelle.

”Miltäpä, jos kirkot Suomessa tosis-
saan ottaisivat sovussa elämisen oman 
toimintansa ytimeksi? 
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Arkipäivän sankaruutta
Veera Ollikainen



leviäminen, taata ympäristön kestävä ke-
hitys ja luoda globaali kumppanuus kehi-
tykseen. 

Edellisvuodesta sotilasmenot olivat pie-
nentyneet puolella prosentilla, mikä huo-
mioitiinkin laajalti uutisen otsikoinnissa. 
Mainitsematta kuitenkin jäi, että kylmän 
sodan päättymisestä aiheutuneen soti-
lasmenojen laskun jälkeen kansainväli-
set sotilasmenot lähtivät hurjaan kasvuun 

vuoden 2001 jälkeen, ja ovat sittemmin 
kasvaneet viidelläkymmenellä prosentilla. 

Huomiota herättävää raportissa oli tänä-
kin vuonna Yhdysvaltojen osuus, lähes 
40%, maailman yhteenlasketuista sotilas-
menoista. Vaikka suhde olikin pienentynyt 
edellisvuosista, toimii se yhä erinomai-
sena todisteena siitä, ettei asevarustelu 
edes äärimmäisimmän sotilaallisen ylivoi-
man saavutettuaan, pysty ikinä lunasta-
maan sille asetettua tavoitetta rauhan ja 
turvallisuuden luojana. Dollareilla lasket-
tuna Yhdysvaltojen asemenot olivat viime 
vuonna viisi kertaa suuremmat kuin Kii-
nan, kymmenen kertaa suuremmat kuin 
Venäjän ja yli 92 kertaa suuremmat kuin 
Iranin.

Suurinta nousua sotilasmenoissa on vii-
me vuosina ollut Kiinassa ja Venäjällä, 

miseksi ja sotien ennaltaehkäisemiseksi, 
ja tässä työssä kirkkojen ja seurakuntien 
soisi olla aiempaa aktiivisempia.

Timo Virtala

Kirjoittaja on Loviisan Rauhanfoorumin 
pääsihteeri ja Suomen Kristillisen Rau-
hanliikkeen varapuheenjohtaja. 

Kansainvälisenä sotilasmenojen vas-
taisena toimintapäivänä 15.4. julkais-
tiin Tukholman Rauhantutkimuslai-
toksen SIPRI:n vuosittainen raportti 
kansainvälisistä sotilasmenoista. Sen 
mukaan maailman sotilasmenot olivat 
viime vuonna 1,75 biljoonaa Yhdysval-
tain dollaria. Luku on niin suuri, että 
Helsingin Sanomat joutui valistamaan 
lukijoitaan ja kertomaan, kuinka paljon 
biljoona on. Se on tuhat miljardia eli 
miljoona miljoonaa. Numeroina ilmais-
tuna sotilasmenoihin laitettiin viime 
vuonna 1 750 000 000 000 dollaria.

Kyseessä on enemmän rahaa kuin mitä 
menee maailman kolmanneksi suurim-
man talouden, Kiinan, kaikkiin julkisiin 
menoihin (1,6 biljoonaa, suurempi valtion-
budjetti löytyy vain Yhdysvalloilta ja Ja-
panilta). Se on lähes kolmetoista kertaa 
Suomen valtion budjetti, lähes viisitoista 
kertaa enemmän kuin koko maailmassa 
annettiin viime vuonna kehitysapua, ja 
2,6 % maailman bruttokansantuotteesta. 
Jokaista maailman asukasta kohden se 
oli 192 euroa. 

Mutta ehkä kaikkein puhuttelevin vertailu-
kohta on YK:n asettamat vuosituhattavoit-
teet. Viidesosalla kyseisestä summasta 
voitaisiin maailmasta poistaa äärimmäi-
nen nälkä ja köyhyys, taata peruskou-
lutus ja sukupuolten välinen tasa-arvo, 
perus- ja toisen asteen koulutus kaikille, 
vähentää alle viisivuotiaiden kuolleisuus 
kolmannekseen, vähentää odottavien äi-
tien kuolleisuus neljännekseen, pysäyttää 
HIV:n, malarian ja muiden tartuntatautien 

mutta EU:n yhteenlasketut sotilasmenot 
ovat yhä yli kaksinkertaiset Kiinaan ver-
rattuna ja enemmän kuin nelinkertaiset 
Venäjään verrattuna. 

Asevarustelua perustellaan turvallisuus-
näkökohdilla, mutta laajalla perspektiivillä 
tarkasteltuna, mihin tämä ajattelu on maa-
ilmamme johtanut? Robert Grenier, CIA:n 
terrorisminvastaisen yksikön päällikkö 
vuosina 2004 – 2006, totesi Pakistaniin 
tehtävistä lennokkipommittajahyökkäyk-
sistä jotain, mikä mielestäni pätee ase-
varusteluun laajemminkin: ”Me luomme 
enemmän terroristeja kuin ehdimme tap-
pamaan.”

Tälle järkyttävälle tuhlaukselle on olemas-
sa vaihtoehtoja, ja sijoittaminen YK:n vuo-
situhattavoitteiden saavuttamiseen olisi 
yksi parhaista. Sillä millainen olisi sellai-
sen maailman turvallisuustilanne, jossa 

nämä tavoitteet olisi saavutettu? Ei aina-
kaan viidesosaa nykyistä heikompi. 

Ihminen ei tule koskaan pääsemään irti 
hänelle luontaisesti kuuluvista aggressii-
visista taipumuksistaan, ja tuskin edes 
väkivallasta. Tämän ei kuitenkaan pitäisi 
estää ihmisiä tekemästä ja tukemasta rau-
hantyötä. Eihän kukaan pidä lääkäreiden-
kään työtä turhana, vaikka tauteja on aina 
ollut ja tulee aina olemaan. Rauhantyö on 
konkreettisia tekoja väkivallan vähentä-

Asekauppa ja rauhantyö

” Kansainväliset sotilasmenot olivat 
viime vuonna $ 1,75 biljoonaa. Se on 
lähes viisitoista kertaa enemmän  kuin 
koko maailmassa annettiin kehitysapua.

” Millainen olisi sellaisen maailman 
turvallisuustilanne, jossa YK:n vuositu-
hattavoitteet olisi saavutettu?

YK:n vuosituhattavoitteet

1. Äärimmäisen köyhyyden ja nälän 
poistaminen
2. Peruskoulutusmahdollisuuksien ta-
kaaminen kaikille
3. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen 
ja naisten aseman parantaminen
4. Lapsikuolleisuuden vähentäminen
5. Odottavien äitien terveydentilan pa-
rantaminen
6. Hiv/aidsin, malarian sekä muiden tau-
tien vastainen taistelu
7. Ympäristön kestävän kehityksen var-
mistaminen
8. Globaalin kumppanuuden luominen 
kehitykselle

www.vastuuviikko.fi



Asekauppasopimusta vastaan äänestivät vain Syyria, Pohjois-Korea ja Iran. 
Lapsi huutaa näiden maiden johtajat jäähylle. Sarjakuva Frida Ingman



Viime huhtikuussa tehtiin historiaa, 
kun YK:n yleiskokous hyväksyi selke-
ällä äänienemmistöllä kansainvälisen 
asekauppasopimuksen (Arms Trade 
Treaty, ATT-sopimus). Sopimusta oltiin 
valmisteltu jo vuosien ajan, ja Suomi 
oli yksi prosessin seitsemästä alkupe-
räisestä aloitteentekijästä. Hankkeen 
taustalla oli YK:n yleiskokouksenkin 
tunnustama havainto, jonka mukaan 
säätelemätön asekauppa vaikuttaa 
heikentävästi rauhaan, vakauteen, tur-
vallisuuteen ja kestävään kehitykseen 
maailmanlaajuisesti. YK:n jäsenmaat 
neuvottelivat sopimuksen sisällöstä 
kahteen kertaan konferenssissa New 
Yorkissa, ensin heinäkuuussa 2012 ja 
toistamiseen maaliskuussa 2013, kos-
ka ensimmäinen konferenssi päättyi 
tuloksettomana. Paineet toista konfe-
renssia kohtaan olivatkin kovat, sillä 
kansainväliseltä neuvottelurintamalta 
ei oltu pitkään aikaan saatu hyviä uu-
tisia. 

Asekauppasopimus säätelee aseiden 
vientiä ja siirtoja. Uusi asekauppasopimus 
kieltää aseiden viennin maihin, joissa nii-
tä voidaan käyttää kansanmurhaan, sota-
rikoksiin tai rikoksiin ihmisyyttä vastaan. 
Sopimus kattaa yleisimmät tavalliset ase-
lajit, mukaan lukien kevyet ja pienaseet. 
Niiden käyttö lisääntyy maissa, joissa 
esiintyy niin sanottuja matalan tason 
konflikteja, aseellista väkivaltaa ja suu-
ria määriä siviiliuhreja. Aseita on voinut 
tähän saakka laillisesti myydä tällaisiin 
maihin niiden ihmisoikeus- tai humanitaa-
riseen tilanteeseen katsomatta. Aseiden 

siirrot rauhattomille alueille rikkovat myös 
usein aseidenvientikieltoja. Samalla ne 
heikentävät konfliktimaiden ja -alueiden 
edellytyksiä kehitykseen, vakauteen ja 
demokratiaan. Erityisesti Afrikassa erilai-
set konfliktit ovat tällä hetkellä inhimillisen 
kehityksen keskeisimpiä esteitä.

Pitkien neuvottelujen tuloksena syntynyt 
ATT-sopimus on kansainvälisen oikeuden 
näkökulmasta tervetullut edistysaskel, 
sillä sopimus määrittelee ensimmäistä 
kertaa tavanomaisten aseiden vientiin, 
tuontiin, kauttakuljetukseen ja välitykseen 
liittyvät säännökset. Sopimus sisältää 
vahvat kieltomääräykset sekä asesiir-
roissa noudatettavat, kansainvälistä hu-
manitaarista oikeutta ja ihmisoikeuksia 
koskevat säännökset. Sopimus velvoittaa 
osapuolet arvioimaan siirtojen vaikutukset 
niin aseita, ammuksia kuin aseiden osia-
kin vietäessä. 

ATT-sopimuksen avulla voidaan tor-
jua myös laitonta asekauppaa. Pimeillä 
markkinoilla kauppaa käydään laittomina 
asetoimituksina konfliktialueelta toiselle. 
Pien- ja tavanomaiset aseet aiheuttavat 
suuria kärsimyksiä erityisesti kehitysmai-
den konfliktialueiden siviiliväestön kes-
kuudessa. Pienaseilla surmataan vuosit-
tain arviolta jopa puoli miljoonaa ihmistä, 
joista valtaosa on siviilejä.  Asekaupan 
ydinongelma kun on se, että kansalliset 
puolustusteollisuuteen liittyvät etunäkö-
kohdat ovat perustavanlaatuisessa ristirii-
dassa kestävää tulevaisuutta ja kehitystä 

koskevien näkökohtien kanssa. Myös 
laillinen asekauppa voi olla osa laittoman 
kaupan ongelmaa, mikäli myytävien asei-
den loppukäyttäjiä ei pitävästi selvitetä 
ennen asevientilupien hyväksymistä. Lail-
liset aseet saattavat jatkaa matkaansa 
aivan muualle kuin loppukäyttäjätodis-
tuksessa lukee ja siten päätyä laittomille 
markkinoille. Laittomaan asekauppaan 
onkin vaikea vaikuttaa ilman, että puutu-
taan lailliseen toimintaan.

Historiallista asekauppasopimuksessa on 
myös se, että sopimustekstissä puututaan 
erikseen sukupuolittuneeseen väkival-
taan. Kirjaus on merkittävä edistysaskel 
kansainvälisessä sopimusoikeudessa, 
sillä väkivallan sukupuolittunut ulottuvuus 
ei ole tähän saakka juuri näkynyt kansain-
välisissä sopimusteksteissä. YK-järjestöt 
ovat toki puhuneet naisten haavoittuvasta 
asemasta konflikteissa jo paljon pidem-
pään, mutta vasta nyt aika oli oikea kir-
jauksen aikaansaamiseksi. YK:n turval-
lisuusneuvoston päätöslauselma 1325 
’Naiset, rauha ja turvallisuus’ vuodelta 
2000 keskittyy olennaisesti naisten roolin 
ja toimijuuden kasvattamiseen rauhan-
prosesseissa.

ATT-sopimus edellyttää osapuolilta myös 

raportointia aseviennistään. Suomalai-
seen aseteollisuuteen sopimuksella ei lie-
ne juurikaan vaikutusta, koska EU-maita 
koskevat jo nyt tiukat säännökset. Par-
haimmillaankaan sopimus ei tule mullis-
tamaan kansainvälistä asekauppaa, mut-
ta se antaa työkalun puuttua räikeimpiin 
epäkohtiin.

”Sopimus tasoittaa pelikenttää kansainvä-
lisesti ja vaikuttaa aseteollisuuteen niissä 
maissa, jotka eivät ole tähän saakka nou-
dattaneet alueellisia sääntöjä”, Sadanko-
mitean pääsihteeri Eekku Aromaa arvioi.

Suurimmat aseidenvientimaat ovat edel-
leen pääosin samoja kuin kylmän sodan 
aikana. Vuosina 2002–2006 suurimpia 
aseidentoimittajia olivat Yhdysvallat ja 
Venäjä, joista kumpikin vastasi 30 pro-
sentista kaikesta aseidenviennistä, EU:n 
osuus oli noin 20 prosenttia. Spekulointi 
kansainvälisestä asekaupasta liittyykin 
usein Venäjän ja Kiinan toimintaan alalla. 
Vaikka 154 maata äänesti YK:n täysistun-
nossa asekauppasopimuksen puolesta, 
äänestivät nämä kaksi aseiden suurviejää 
(ja mm. Intia) tyhjää ja jäivät sopimuksen 
ulkopuolelle. Sopimusta vastaan äänesti-
vät vain Iran, Syyria ja Pohjois-Korea. 

Säännöillä ei ole tehoa, jos merkittävim-
piä pelaajia ei saada noudattamaan nii-
tä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että 
esimerkiksi Yhdysvaltain kongressi saa-
taisiin mahdollisimman pian ratifioimaan 
asekauppasopimus. 

Teksti: Eeva Hurmalainen, Suomen YK-
liitto

Viime huhtikuussa tehtiin historiaa

” Historiallinen ATT-sopimus tuo kai-
vattua sääntelyä asekauppaan.

” Asekaupan ydinongelma kun on se, 
että kansalliset puolustusteollisuuteen 
liittyvät etunäkökohdat ovat perustavan-
laatuisessa ristiriidassa kestävää tulevai-
suutta ja kehitystä koskevien näkökohti-
en kanssa.
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Media on viime aikoina ollut täynnä 
kauhukuvia Damaskoksesta ja muista 
Syyrian kaupungeista. Siviiliväestöä, 
naiset ja lapset mukaan lukien on kidu-
tettu ja tapettu epäinhimillisin keinoin. 
Huolimatta tapahtumien voimakkaasta 
tuomitsemisesta kansainvälisen yhtei-
sön toimesta, ovat väkivaltaisuudet ja 
ihmisoikeusloukkauksiin soveltuvien 
aseiden laiton vienti Syyriaan jatku-
neet esteittä. Kansainväliset välitysyri-
tykset eivät ole onnistuneet rauhoitta-
maan tilannetta. Valitettavasti Syyria 
on ainoastaan yksi, vaikkakin vakava, 
esimerkki aseiden kansainvälisen ja 
kansallisen sääntelyn tarpeesta.

Aseiden helppo saatavuus aiheuttaa va-
kavaa ja laajalle levinnyttä inhimillistä kär-
simystä, lisää rikollisuutta ja siviiliväestöä 
koskevia uhkia. Vastuuton asekauppa 
aiheuttaa helposti kansallista ja kansain-
välistä epävakautta, lisää rikollisuutta ja 
ihmisoikeusrikkomuksia. 

Valtiot ovat vastuussa kansalaistensa tur-
vallisuudesta ja siitä, että aseita ei viedä 
sellaisiin maihin, joissa ne voivat vaikuttaa 
ihmisoikeusrikkomuksiin tai esimerkiksi 
sisäisiin konflikteihin. Tästä syystä valtiot 
ovat myös vastuussa alueellaan olevista 
aseista ja niiden siirroista. Aseiden vienti 
kuuluukin kansallisesti yhteisen ulko -ja 
turvallisuuspolitiikan piiriin. Vienneistä 
on säädetty sisäisessä lainsäädännössä. 
Ulko- ja turvallisuuspoliittiset näkökohdat 
on otettava huomioon asevientien luvista 
päätettäessä.

Asevientien lupaviranomaisena toimii 
Suomessa puolustustarvikkeiden osalta 
puolustusministeriö ja siviiliaseiden osalta 
sisäministeriön alainen poliisihallitus. Puo-
lustusministeriössä lupa-asiat käsittelee 

eri viranomaisista koostuva maastavien-
tiryhmä, joka valmistelee päätökset pää-
töksentekijälle so. puolustusministeriölle 
tai tietyissä tapauksissa valtioneuvostolle.  
Ennen lupaviranomaisissa tapahtuvaa 
käsittelyä kaikki lupahakemukset käsi-
tellään ulkoasiainministeriön sisäisessä 
vientivalvontaryhmässä, joka valmistelee 
vientilupahakemukseen liittyvän ulko- ja 
turvallisuuspoliittisesta kannan. Kaikkiin 
vientilupapäätöksiin hankitaan aina myös 
Suomen kohdemaassa olevan edustus-
ton lausunto koska edustusto tuntee par-
haiten kohdemaassa kulloinkin vallitsevat 
olosuhteet ja pystyy myös arvioimaan 
vientiluvassa tarkoitetun loppukäyttäjän 
luotettavuuden. Ulkoasiainministeriön 
kannan päättää lopullisesti ulkoministeri. 

Ehdottomia esteitä aseiden viennille 
ovat Yhdistyneiden kansakuntien turval-
lisuusneuvoston asettamat taloudelliset 
ja muut pakotteet. Myös Euroopan unioni 
voi asettaa omia pakotteita EU:n yhtei-
sen turvallisuuspolitiikan puitteissa. EU 

voi päättää pakotteiden asettamisesta 
terrorisminvastaisten toimien tukemiseksi 
ja joukkotuhoaseiden leviämisen estämi-
seksi sekä edistääkseen ihmisoikeuksien, 
demokratian, hyvän hallinnon ja oikeus-
valtioperiaatteen kunnioittamista. YK:n 
pakotteiden kohteena on tällä hetkellä 
lukuisia valtioita mm. Irak, Iran, Pohjois-
Korea ja Ruanda. EU:lla on tällä hetkellä 
voimassa yli kymmeneen valtioon kohdis-
tuvia pakotteita. Suurin osa koskee YK:n 
asettamien pakotteiden toimeenpanoa. 
EU on kuitenkin asettanut myös omia pa-
kotteita, jotka eivät suoraan kohdistu YK:n 
pakotteisiin. Tällaisia pakotteita on asetet-
tu mm. Kiinan ja Syyrian osalta. 

Suomen asevienti on viime vuosina suun-
tautunut enenevästi Pohjois-Afrikan ja 
Arabian niemimaan maihin. Ns. arabikuo-
hunnan alettua, asevientiä näihin maihin 
on jouduttu rajoittamaan. Vaikka olot ovat 
rauhoittuneet monissa maissa, ei arabi-
kevät kuitenkaan ole ohi eikä asevientiä 
koskevia lupia voida olojen epävakauden 
vuoksi myöntää siinä määrin kuin aikai-
semmin. Tästä syystä monet yritykset 
ovat ryhtyneet etsimään uusia markkina-
alueita mm. Keski-Aasian ja Etelä-Ameri-
kan maista.

Suomen puolustustarvikeviennin koko-
naisarvo on viime vuosina ollut noin 60 
miljoonaa euroa. Suuret asekaupat ovat 

ajoittain nostaneet kokonaisarvoa. Vien-
nistä 58,6 prosenttia kohdistui EU:n jä-
senvaltioihin ja Euroopan alueelle 76,7 
prosenttia. Valtaosan Suomen puolustus-
tarvikeviennistä ovat viime vuosina muo-
dostaneet ajoneuvot, suojavarusteet ja 
ampumatarvikkeet. Suomen asevientilin-
ja ei poikkea suuresti muiden EU -maiden 
vienneistä koska EU pyrkii harmonisoi-
maan jäsenmaiden viennit. 

Asekauppa on luvitettuna laillista toimin-
taa. YK:n peruskirjan 51 artiklan mukaan 
valtioilla on oikeus hankkia aseita itsepuo-
lustuksekseen. Valitettavasti YK:n perus-
kirjan mukaista oikeutta käytetään usein 
väärin. Myös laiton asekauppa on edel-
leen kansainvälisesti mittavaa. Epäkohtia 
on pyritty korjaamaan YK:n uudella ase-
kauppasopimuksella. Asekauppasopimus 
ei luonnollisesti täysin poistaisi asekaup-
paan liittyviä epäkohtia. Se on kuitenkin 
merkittävä väline valtioiden asekaupan 
sääntelyssä.

Lähetystöneuvos Pia Hillo, ulkoasiainmi-
nisteriö, asevalvonnan yksikkö

” Valtiot ovat vastuussa kansalaisten-
sa turvallisuudesta ja siitä, että aseita ei 
viedä sellaisiin maihin, joissa ne voivat 
vaikuttaa ihmisoikeusrikkomuksiin tai 
esimerkiksi sisäisiin konflikteihin.

” Suomen asevienti on viime vuosina 
suuntautunut enenevästi Pohjois-Afri-
kan ja Arabian niemimaan maihin.

” YK:n peruskirjan 51 artiklan mukaan 
valtioilla on oikeus hankkia aseita itse-
puolustuksekseen. Valitettavasti YK:n 
peruskirjan mukaista oikeutta käytetään 
usein väärin. 

Suomen asekauppa

www.vastuuviikko.fi





Usein kuulee sanottavan, ettei Suomi vie asei-
ta sotaa käyviin maihin. Tällaista lakia ei ole. 
Kysymys on millä perusteilla kukakin katsoo 
kyseissä maassa olevan sota. Tutkijat asetta-
vat eriasteisen aseellisen selkkauksen rajoik-
si 10, 100 tai 1000 kuollutta vuodessa. Tällöin 
listalle nousee esimerkiksi Meksiko, Irak, Intia 
ja Thaimaa. Ne kuuluvat myös Suomen vienti-
listalle. Lukumääräisesti tarkastellen Suomen 
vienti on pientä. Euroissa laskettuna se oli vii-
meisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 
71 miljoonaa vuodessa. Tästä huolimatta Suo-
mi kuuluu maailman 25 suurimman asekauppi-
aan joukkoon.

Sotatuotteita viedään sinne missä niitä tarvitaan. 
SaferGlobe Finlandin Suomen asevientirapor-
tin mukaan vuosina 2007–2011 maamme sota-
tuotteiden vienti kasvoi 29 prosenttia verrattuna 
aiempaan viisivuotiskauteen (2002–2006). Ase-
vientiraportin mukaan Suomen vuoden 2011 so-
tatuoteviennistä 43 prosenttia meni EU-maihin, 
42 prosenttia unionin ulkopuoliseen Eurooppaan. 
Suomen vienti Lähi-itään sekä Keski- ja Etelä-
Aasiaan on kasvussa. Suurimmat vientimaamme 
ovat Ruotsi, Puola ja Saudi-Arabia. On syytä muis-
taa, että vientimaa on vielä aivan eri asia kuin nii-
den käyttömaa.

Miten voimme verrata vientitietoja aseiden mah-
dollisesti aiheuttamiin haittoihin, kun ihmisen 
tappamiseen tarvitaan vain yksi luoti. Viimeisen 
kymmenen vuoden aikana Suomi myönsi luvan 
viedä yksinomaan metsästykseen ja urheiluun 
tarkoitettuihin aseisiin 1,2 miljardia patruunaa. 
Nimen ei pidä antaa hämätä. Bahrain osti lähes 
puoli miljoonaa metsästyspatruunaa tammikuussa 
2011. Niiden käytöstä ”metsästykseen” voidaan 
olla montaa mieltä, kun tiedetään asiakkaan olleen 

Lisää aseita, lisää turvallisuutta?
maan puolustusvoimat ja sen ostaneen samalla 
205 tarkkuuskivääriä. Kuukautta myöhemmin Ara-
bikevät oli levinnyt Bahrainiin. Suomalaisaseiden 
ja patruunoiden osallisuutta demokratiaa ja uudis-
tuksia vaatineiden mielenosoittajien tappamiseen 
ei ole selvitetty. 

Suomen ulkoasiainministeriö perustelee sotatuot-
teiden vientiä YK:n peruskirjan yhdellä artiklalla, 
jonka mukaan valtioilla on oikeus itsepuolustuk-
seen ja siten myös asekauppaan. Peruskirja on rivi 
toisensa jälkeen täynnä artikloita siitä, kuinka val-
tioiden on ratkaistava keskinäiset erimielisyyten-
sä väkivallattomasti eli ilman aseita. Valitettavasti 
tässä ei ole onnistuttu. Jos valtio joutuu hyökkäyk-
sen kohteeksi, on turvallisuusneuvoston yhdessä 
kaikkien maiden kanssa palautettava rauha. Sii-
hen asti valtiolla on oikeus puolustaa itseään, jopa 
aseilla jos ne eivät keksi muita keinoja. 

Koko peruskirja on nimenomaisesti luotu aseelli-
sen voimankäytön rajoittamiseksi sekä rauhan yl-
läpitämiseksi. Tämän takia on syytä kysyä, kuinka 
asevienti palvelee tätä tavoitetta? Asekaupalla voi 
edistää tai uhata turvallisuutta ja siksi valtioiden tu-
lisi miettiä kumpaa ne haluavat tehdä. Se, että ne 
eivät ole onnistuneet ratkaisemaan miten itsepuo-
lustusoikeus voitaisiin toteuttaa ilman asevientiä, 
ei riitä syyksi. Asian perusteleminen asekaupan 
laillisuudella ei ole kestävää. Vetoaminen EU:n 
säädöksiin se ei poista valtiolle jäävää moraalis-
ta vastuuta siitä mihin sen myymät sotatuotteet 
päätyvät. Ennen kuin ongelmaa aletaan tosissaan 
ratkaista joutuvat valtiot ottamaan riskin aseiden 
aiheuttaman turvattomuuden leviämisestä.

Jarmo Pykälä, SaferGlobe Finland 
www.saferglobe.fi. 
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Ulla Laari



Aseväkivalta saattaa 
monesta suomalai-
sesta tuntua etäisel-
tä. Tai ainakin tuntui, 
kunnes alettiin uuti-
soida joukkosurmia, 
kouluampumisia ja 
perhetappoja, jotka 
ovat jääneet mie-
leemme järjettöminä 
ja pelottavina trage-
dioina. 

Aseet suomalaisten kodeissa 

Suomessa on siviileillä n.1,6 miljoonaa rekisteröityä 
asetta.  Sisäministeriön arvion mukaan maassamme on 
jopa sata tuhatta laitonta asetta. Suurinta osaa aseista 
käytetään vastuullisesti. Niitä on metsästäjillä, ampuma-
harrastajilla, muistona tai keräilyaseena. Aseiden vää-
rinkäytön uhka on Suomessa niiden suuresta määrästä 
huolimatta suhteellisen vähäistä, eikä suurikaan ase-
määrä automaattisesti johda siihen, että niitä käytettäi-
siin väärin. Silti voi sanoa, että aina jokainen aseväkival-
lan uhri on yksi likaa. Ongelma on, että vaikka rikokset 
usein tehdään laittomien aseiden avulla, on moni laiton 
ase alun perin ollut laillinen.  

Suomalainen väkivalta 

Tilastojen perusteella Suomi on länsieurooppalaisissa 
vertailuissa väkivaltainen maa. Eritoten henkirikosten 
määrä suhteessa väkilukuun on suuri. Meillä Suomessa 
tapahtuu kolme kertaa enemmän henkirikoksia kuin mo-
nissa Länsi-Euroopan maissa.  

Miesten itsemurhissa suomalaiset ovat Euroopan mai-
den tilastoissa korkealla. Itsemurhissa aseita on käytetty 
viime vuosina 85–90 prosentissa tapauksista. Suomalai-
nen väkivalta on tiiviisti yhteydessä alkoholinkäyttöön. 

Aseet arjessamme
Pienaseet

Pienaseita ovat mm. pistoolit ja revolverit, erilaiset ki-
väärit ja rynnäkkökiväärit, kevyet konepistoolit, käsikra-
naatit, kranaatinheittimet ja singot, henkilömiinat sekä 
jopa olalta laukaistavat, maasta ilmaan ammuttavat 
ohjukset.

Maailmassa on n 875 miljoonasta pienasetta. Niistä n 
650 milj. on siviileillä, n. 1,7 – 3,7 milj. yksityisillä turval-
lisuusalan yritysillä, n. 3-12 milj. jengeillä, rikollisjouk-
kioilla ja aseistetuilla ryhmillä, n. 200 milj. valtioiden 
armeijoilla ja n. 26 milj. poliisivoimilla.

Pienaseilla tapetaan konflikteissa satojatuhansia hen-
kilöitä vuodessa. Sotaa käymättömissä maissa kuolee 
vuosittain 200 000 henkilöä aseväkivallan uhreina. Mil-
joonista haavoittuneista aiheutuvat kansantaloudelliset 
kustannukset ovat valtaisat.  Maailman terveysjärjestö 
WHO katsoo, että pienaseiden levinneisyys ja huono 
kontrolli on globaali terveysongelma. 

Pienaseet ja niiden levinneisyys on kestävän kehi-
tyksen este konfliktien jälkeisessä yhteisön jälleen-
rakennuksessa. Aseiden laaja levinneisyys ja helppo 
saatavuus synnyttävät lisää rikollisuutta ja väkivaltaa. 
Kofi Annan (YK:n pääsihteeri vuosina 1997–2006)  on 
luonnehtinut pienaseita hidastetusti toimiviksi joukkotu-
hoaseiksi. 

Laittomilla markkinoilla pienaseet kiertävät paikasta 
toiseen, konfliktista ja sodasta toiseen. Sodat ovat yhä 
enemmän muuttuneet maiden sisäisiksi. Epävakailla 
alueilla, joissa aseita on paljon saatavilla, ristiriidat kär-
jistyvät helposti aseellisiksi yhteenotoiksi. 

Aseet leviävät erilaisille ei-valtiollisille toimijoille, ne 
synnyttävät väkivaltaa ja saavat ihmiset tuntemaan tar-
vetta suojella itseään entistä enemmän. Tämä synnyt-
tää asevarustelun kierteen.

On totta, että Suomessa suurin osa surmista ei tapahdu 
asein vaan edelleen puukolla.

Nuorten tekemät vakavat väkivallanteot poikkeavat tutki-
muksen mukaan perinteisestä suomalaisesta väkivallas-
ta.  Tekijä on usein suunnitellut tekoa yksityiskohtaisesti 
ja huolellisesti eikä alkoholilla ole useinkaan merkittä-
vää roolia. Pahoinvointi ja mielenterveysongelmat ovat 
asiantuntijoiden mielestä keskeisiä syitä aseväkivallan ja 
nk. joukkosurmien takana. Selvää on, että sen estämi-
nen, että pahoinvoiva henkilö pääsee käsiksi aseeseen, 
on olennainen tekijä, johon yhteiskunta voi puuttua. 

Mitä voin tehdä?

Kun katsoo asemääriä suhteessa Suomen väkimää-
rään, on oletettava, että kodeissa on paljon aseita, joita 
ei käytetä harrastamiseen tai metsästykseen.  

• Turhat aseet pois kaapeista – vie poliisille peritty/löy-
detty ase.

• Jos sinulla on luvallinen ase – varmista että säilytys on 
oikeasti turvallinen. 

• Ilmoita viranomaiselle, jos epäilet lähipiirissä, että 
kaikki ei ole kunnossa ja että aseet voivat olla uhka on-
gelmallisessa elämäntilanteessa jollekulle tuntemallesi 
ihmiselle. Ilmoitus ei merkitse väistämättä aseiden ja lu-
pien menetystä vaan voi olla väliaikainen ratkaisu. 

• Kenenkään turvallisuus maailmassa ei lisäänny ase-
varustelukierteellä. Se, miten me suhtaudumme suoma-
laiseen asekulttuuriin ja oman maamme asetuotantoon 
ja asevientiin maailmalle, vaikuttaa maailmanlaajuisesti. 

• Elämme maailmanyhteisössä, riippuvaisina toisistam-
me. 

Laura Lodenius, Rauhanliitto
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