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Vuosikertomus 2019
Naiset Rauhan Puolesta –liike/Amandamaji ry
Naiset Rauhan Puolesta –liike kokoontui pääasiassa Naisasialiitto Unionin tiloissa Bulevardilla kerran kuukaudessa. Kuluva vuosi oli liikkeemme 40. toimintavuosi. Liikkeessämme toimivia ryhmiä ovat  Itkijänaiset, Naiset Atomivoimaa Vastaan, Amandamaji ry. ja Äidit poliisiväkivaltaa vastaan. 

Amandamaji ry:n hallituksen jäsenet ovat, pj. Marika Lohi, varsinaiset jäsenet Marjatta Kurtén, Varpu Kinnunen-Saaritsa, Kikka Rytkönen ja Lea Launokari sekä varajäsen Ulla Klötzer

Teemme yhteistyötä ja olemme jäseninä ICBUW:ssä, (Kansainvälinen uraaniaseiden kieltoa vaativa verkosto), Pohjoismaisessa Uraaniaseet kieltoon verkostossa, IPB:ssä (International Peace Bureau) ja ICAN (International Campaing to Abolish Nuclear Weapons) verkostossa sekä Robottiaseet kieltoon  (Stop Killer robots) verkostossa. Kansainvälinen toiminta on liikkeessämme aktiivista.

Naiset Rauhan Puolesta –liikkeen toiminta joutui OKM:n rauhantyön avustusten leikkauksen kohteeksi pari vuotta sitten. Emme saaneet kuluvallekaan vuodelle lainkaan avustusta. Vuoden 2020 rauhantyönrahojen jako on siirretty Oikeusministeriölle. Joihinkin tapahtumiin saamme tukea yksityisiltä henkilöiltä ja teemme yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, jolloin kulut tasataan.

Naiset Rauhan Puolesta on kirjoittanut kannanottoja viranomaisille, laatinut ja allekirjoittanut vetoomuksia ja osallistunut useisiin militarisoinnin- ja atomivoimanvastaisiin mielenilmauksiin. Useat liikkeemme jäsenet ovat kirjoittaneet artikkeleita ja mielipidekirjoituksia, joita on julkaistu suomalaisissa ja ulkomaisissakin lehdissä.

NRP:llä ei ole toimistoa eikä yhtään palkattua työntekijää, kaikki työ tehdään vapaaehtoisvoimin. Liikkeellämme on Facebook- ja nettisivut. 

Liikeemme toimii yhteystyössä lähes kaikkien suomalaisten rauhan- ja ympäristöjärjestöjen kanssa.

Amandamaji ry toimii Naiset Rauhan Puolesta –liikkeen virallisena rekisteröitynä järjestönä, jonka puitteissa liikkeemme pystyy hoitamaan varainhankinnan viranomaisiin päin. Taloutemme koostuu tukimaksuista, osanottomaksuista ja pienistä myyntituloista.

Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen tavoitteena on rauhankulttuurin rakentaminen, rauhankasvatus sekä fyysisestä että rakenteellisesta väkivallasta, ydinaseista ja ydinvoimasta vapaa maailma. Naiset Rauhan Puolesta –liike on puoluepolittisesti sitoutumaton rauhanliike. 


TOIMINTA

6.2.
Mitä naisten rauhaan kuuluu?  Avoin keskustelutilaisuus naisten rauhantyön pitkästä historiasta ja sen tulevaisuudesta. Mukana aktivisteja, tutkijoita ja rauhantyökulttuurin ystäviä. Järjestäjänä NRP yhteistyössä Työväenliikkeen kirjaston kanssa. Läsnä runsaasti NRPn jäseniä. 

11.3. Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden muistoksi vietettiin hiljainen tunti Helsingissä Kolmen Sepän patsaalla. Kahdeksan vuotta on kulunut Fukushima Dai’ichin atomivoimalaitoksessa tapahtuneesta maailmanhistorian pahimmasta ydinvoimala-onnettomuudesta. Ongelmat jatkuvat ydinvoimala-alueella; työntekijöitä harhautetaan, Japani rikkoo ihmisoikeuksia, joulukuussa 2014 tuli voimaan salassapitolaki, joka rajoittaa sekä mediaa, journalisteja yleisesti sekä kansalaisia ilmaisemasta tietoa, käsityksiän ja huolta Fukushiman onnettomuusvoimalan tilanteesta. Rangaistukset lain rikkomisesta oveta 5 – 15 vuoden vankeusrangaistuksi. 
Itkijänaiset olivat mukana muistopäivän tapahtumassa. Yhteistyössä PANDin kanssa.

20.3.
Pitääkö robottiaseet kieltää? 
Autonomisia asejärjestelmiä käsittelevä paneelikeskustelu puolueiden ehdokkaille järjestettiin Keskuskirjasto  Oodissa, Helsingissä.
Autonomisten asejärjestelmien eli niin kutsuttujen robottiaseiden kehittämisestä puhutaan yhä enemmän. Vaalipaneelia edelsi lyhyt asiantuntija-alustus. Tilaisuudessa kysyttiin tuleeko hallitusohjelmaan kirjaus Suomen kielteisestä ja vaikuttamaan pyrkivästä kannasta robottiaseisiin ja Matti Vanhanen kirjoitti, luki ääneen ja ajoi asian läpi hallitusneuvotteluissa niin, että kirjaus on nyt hallitusohjelmassa
Järjestäjinä toimi aktiivisesti NRP yhteistyössä Suomen Robottiaseiden vastaisen verkoston kanssa, jonka aktiivijäsen NRP on. 
https://www.facebook.com/events/263036847948427/?active_tab=about

28.3.
Vaalitenttitilaisuus VANHALLA, musiikkisalissa,Helsingissä
Näistä Suomi äänestää: rauha, ilmasto, solidaarisuus – rauhanliikkeen vaalitentti.
Eduskuntavaaliehdokkaat vastasivat rauhanjärjestöjen kysymyksiin. Kuultiin ehdokkaiden näkemyksiä mm. hävittäjähankinnoista, ilmastokysymyksistä, Suomen ydinasepolitiikasta, kehitysyhteistyöstä ja rauhanvälityksestä.
NRP jakoi tilaisuudessa julkaisuaan Ilmastonmuutos ja miksi ydinvoima ei ole sen ratkaisu ja keskusteli yleisön kanssa aiheesta.
Järjestäjinä TEP,  LSV, Psykologien sosiaalinen vastuu, PAND ja NRP
29-30.3.
Nordiska kvinnors möte rörande kärnvapennedrustning (Pohjoismaiden naisten ydinaseriisuntaa koskeva kokous), Marianhaminassa
Tilaisuus järjestettiin Ahvenanmaan rauhaninstituutissa, jossa läsnä oli yli 20 henkilöä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Tilaisuudessa todettiin, että 2020 on NPT sopimuksen 50 vuotisjuhlavuosi,  pohdittiin yhteisiä toimia edistääksemme ydinasekiellon vauhdittamista ja päätettiin yhteisestä rauhanliikkeen julkilausumasta parlamentaarikoille.
6.4.
Ilmastomarssi. Ilmasto on rauhan asia!
Kokoontuminen oli lauantaina 6.4. klo 14.00 Senaatintorilla.  Rauhanjärjestöillä on oma blokki. 
Ilmastomarssilla oli eduskunnalle seuraavia vaatimuksia: 
-  Nostaa päästövähennystavoite vuodelle 2030 vähintään 65 prosenttiin.
-  Viedä nettopäästöt alle nollan vuoteen 2030 mennessä.
-  Päästä irti fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä ja luopua kivihiilestä, öljylämmityksestä ja turpeesta vuoteen 2025 mennessä.
-  Lopettaa fossiilisten polttoaineiden tuet vuonna 2020.
-  Investoida moninkertaisesti kevyeen ja julkiseen liikenteeseen ja kieltää uusien fossiilikäyttöisten polttomoottoriautojen myynti viimeistään vuonna 2027.
-  Vähentää metsien hakkuita, toteuttaa soidensuojeluohjelma ja lopettaa uusien turvekenttien avaaminen.
-  Parantaa rakennusten energiatehokkuutta Pohjoismaiden kärkitasolle sekä ohjata ja taloudellisesti kannustaa energiaremontteihin.
-  Ohjata ruoantuotanto ja -kulutus kasvispainotteiseksi tuki- ja verouudistuksella.
-  EU:ssa Suomen on puheenjohtajakaudellaan edistettävä päästövähennystavoitteiden kiristämistä vähintään 65 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. EU:n tulee olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä.
https://www.facebook.com/events/1765297510237956/?ti=cl
ilmastomarssi #2 -tapahtuma: 
https://www.facebook.com/events/1600043990098873/

NRP jakoi tilaisuudessa julkaisuaan Ilmastonmuutos ja miksi ydinvoima ei ole sen ratkaisu ja keskusteli yleisön kanssa aiheesta.


26.4.
Tshernobylin ydinonnettomuuden 33. vuotispäivä. 
Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous antoi 8. joulukuuta 2016 päätöslauselman, jossa se päätti nimetä 26. huhtikuuta kansanväliseksi Tshernobylin katastrofin muistopäiväksi. Muistopäivää vietettiin mm Helsingissä kirjasto Oodissa. Näyttelijä Arja Pekurinen luki otteita Svetlana Aleksijevitshin teoksesta ’Tshernobylistä nousee rukous’. Lukuhetki pidettiin myös Oulun pääkirjastossa.

5.5.
Mitä naisten rauhaan kuuluu? Seminaari Sosiaalifoorumissa Helsingissä.
Leena Eräsaari johdatteli keskusteluun yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Mukana kokemuksiaan eri maiden tilanteista jakoivat Marianne Laxen, Kirsti Lintonen, Irja Seurujärvi-Kari ja Anja-Riitta Ketokoski. Näytteillä oli Kikka Rytkösen teos  Naisen lakana (rauhan määritelmä). Järjestäjinä HYVA (Hyvinvointivaltion vaalijat ry) ja NRP

8.5. Nuclear Energy Conference 2019. Linz, Itävalta. Laufzeit – Verlängert – Gefahr
Konferenssissa käsiteltiin ydinvoimaloiden käyttöikää, käyttöiän pidentämistä, riskejä ja vaaroja eri Euroopan maissa
Puhujina mm:  
Ulla Klötzer, Naiset Atomivoimaa Vastaan, Suomi 
sekä
Landesrat (alueneuvos) Rudi Anschober, Itävalta
Wolfgang Renneberg, reaktoriturvallisuuden asiantuntija, INRAG, Saksa
Dalibor Strasky, ydinfyysikko, Tsekki
Leo Seserko, ympäristöpoliitikko, Slovenia
Jozsef Kobor, Säteilybiologi, Nuclear Transparancy Watch, Unkari
Bruno Chareyron, ydinfyysikko CRIIRAD, Ranska
Oda Becker, INRAG, Saksa
Kaspar Müller, riippumaton talousasiantuntija, ETHOS säätiön puh.joht., Sveitsi
Patricia Lorenz, Friends of the Earth Europe; Global 2000, Itävalta

20-21.5. 
Kansainvälinen Suomen ydinvoimaprojekteja vastustava vetoomus
Vetoomus, jonka Naiset Atomivoimaa -vastaan verkosto on laatinut ja kerännyt kansainväliset allekirjoitukset luovutettiin eduskuntaryhmille. Vetoomuksen on allekirjoittanut 162 kansainvälistä järjestöä sekä muutama yksityihenkilö 77 maasta. Mukana suomalaisten lisäksi edustajia oli Belgiasta, Ruotsista, Saksasta, Valko-Venäjältä ja Venäjältä. Mukana Ruotsista oli Kärnkraftsfritt Bottenviken verkoston edustajia, jotka luovuttivat omat ydinvoimanvastaisen kampanjan nimilistansa uudelle eduskunnalle.
Kansainvälisellä ryhmällä oli 20-21. toukokuuta tapaamiset Säteilyturvakeskuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston kanssa.
21.5. yhteinen illanvietto rauhanliikkeiden kanssa vietettiin Unionissa.

6.8. Hiroshima -ilta Töölön lahdella Helsingissä. 
Tänä vuonna Hiroshima-päivää vietetään toista kertaa sen jälkeen, kun YK:n ydinaseet kieltävä sopimus avautui allekirjoituksille syyskuussa 2017. 
Hiroshiman ja Nagasakin atomipommi-iskujen uhreja muistettiin laskemalla japanilaisen perinteen mukaisesti kynttilälyhtyjä veteen. Tilaisuudessa puhuivat  kirkkoherra Hannu Ronimus Töölön seurakunnasta ja kansanedustaja Eva Biaudet. Musiikista vastasi Merikukka Quartet. 
Tapahtuman järjestivät Suomen Rauhanliitto, Svenska Fredsvänner i Helsingfors, Helsingin seurakuntayhtymä ja Töölön seurakunta yhteistyössä usean rauhanjärjestön kanssa. 

15-18.8. Baltic Glory 2019, Loviisa. Kikka Rytkönen osallistui NRP:n ( ja AKL:n ) jäsenenä kansainväliseen Baltic Glory-rauhanharjoitukseen. Niinkuin edellisenäkin vuonna, harjoituksessa mm. verkotuimme ruotsalaisten, virolaisten, venäläisten, ukrainalaisten ja suomalaisten rauhanaktiivien kanssa.
4.-18.8.  17 taiteilijaa kuudesta maasta, 100% CIVIL -antimilitaristinen näyttely  (FI, SE, UA, RU, EE, BR) pitivät näyttelyn Loviisan Almintalolla.  Kikka Rytkönen oli NRP:n (ja AKL:n ) edustajana 100% CIVIL -antimiltaristisen näyttelyn suunnittelijana, 3-henkisen kuraattoriteamin jäsenenä ja taiteilijana. 4.-18.8. Näyttely oli osa Baltic Glory 2019 -rauhanharjoitusta sekä Trans Folk Final Destination -tapahtuman ohjelmaa. Se oli auki myös Rauhanfoorumin aikana ja sai julkisuutta Loviisan Sanomissa.

27.9.
Earth Strike – yleislakko maapallon puolesta Eduskuntatalolla.
Earth Strike on kansainvälinen ruohonjuuritason liike, joka vaatii hallituksilta ja yrityksiltä ilmastotekoja maailmanlaajuisen yleislakon avulla.
Yhdessä vaadimme, että:
- Suomi toteuttaa aikeensa olla maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointivaltio.
- Suomi sitoutuu päivittämään ilmastolain, niin, että siihen kirjattavat päästövähennys- ja hiilinielutavoitteet ovat linjassa 1,5 asteen lämpenemisrajan kanssa.
- Fossiilisten polttoaineiden suorat ja epäsuorat tuet on lakkautettava.
- Siirtymä fossiilivapaaseen yhteiskuntaan on toteutettava reilusti.
Järjestäjinä EarthStrike ja runsaasti muita järjestöjä myös rauhanjärjestöjä.
NRPläisiä osallistui marssille. 
26.10. Fredsfestival 2019 – Krig og Klima, Århus, Tanska
Aarhus mod Krig of Terror rauhanjärjestön seminaarissa käsiteltiin; sotien vaikutusta ympäristöön, miten radioaktiiviset aineet vaikuttavat sekä ihmisiin että luontoon, ilmastokriisin ja konfliktien suhteita, itä-länsi konflikteja ja ydinvoima ja Itämeren alueen kasvavaa militarisointia. Suomesta puhujina Ulla Klötzer ja Lea Launokari.

4-5-11.
Itämeri – Rauhan mereksi, Baltic Sea Messenger, Helsinki
Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen aloitteesta vuonna 2018 lähetettiin vetoomus kaikkien Itämeren maiden rauhanjärjestöille ja ympäristöjärjestöille kehoituksena allekirjoittaa se. Kansainvälinen ryhmä luovutti eduskuntaryhmille 170 järjestön allekirjoittaman vetoomuksen koskien Itämeri Rauhan Mereksi sekä Kansalaisyhteiskunnan kirje uusille europarlamentaarikoille: EU:n rauhanprojekti on uhattuna (2.9.2019) ja kirjelmän Asevarustelu on pysäytettävä Pohjolassa.
Eduskuntaryhmien lisäksi kansanväliset vieraat vierailivat Ulkoministeriössä, Ympäristöministeriössä ja osa ryhmästä Venäjän suurlähetystössä. Puolustusministeriö ei vastaanottanut delegaatiota.

4.11. Illalla järjestettiin ulkomaisten vieraiden ja suomalaisten rauhanjärjestöjen yhteinen tapaaminen Rauhanasemalla, jossa pohdittiin yhteisiä tulevia tapahtumia.
Mukana suomalaisten lisäksi edustajia Ruotsista, Saksasta, Tanskasta ja Venäjältä.

Olemme käynnistäneet keskustelun Itämeren alueen sotilaallisista uhista. Haluamme saada Itämeren alueen poliitikkoja, rauhaninstituutteja, rauhantutkijoita, taiteilijoita, tunnettuja henkilöitä, kansalaisjärjestöjä ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneita kansalaisia ottamaan osaa projektiimme, jossa Itämerestä tehdään RAUHAN MERI – rauhaa ihmisten kesken ja ympäristönsuojelua!

7.11.
Rauhanpalkinto luovutettiin Naiset Atomivoimaa Vastaan -liikkeelle.
Svenska Fredsvänner i Helsingfors luovutti Rauhanstipendin toista kertaa ja nyt sen sai Naiset Atomivoimaa Vastaan -liike. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin seminaari, jossa puhuivat Kerstin Sumelius, Ulla Klötzer, Lea Launokari, Pirkko Lindberg ja Claus Montonen. Keskustelun vetäjänä toimi Inger Wiren.

16 – 17 .11  Östersjön –miljö och militarisering, Gävle – Baltic-huset. Järjestäjänä Kvinnor för Fred, Ruotsi
Östersjöns militarisering – i vems intresse? Ulla Klötzerin puhe.
Muita puhujia:
Hamnen i Gävle – för vilka?
”Hamngruppen” i Gävle: Hamnen i Gävle – för vilka?
Conny Persson, Gin Akgul Hajo, My Leffler ja muita
Landen i norr – en framtid för vem?
Erik Danielsson (Kärnkraftsfritt Bottenviken)

1.12. Rauhanjärjestöjen joulumyyjäiset Rauhanasemalla
Osallistuimme joulumyyjäisiin jakamalla tietoa toiminnastamme ja myymällä käsintehtyjä tuotteitamme ja leivonnaisia.


Helsinki  23.10.2020

