----------------------------------------

EHDOTUS
RAUHAN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN
MINISTERIÖN PERUSTAMISEKSI
----------------------------------------

Ehdotuksen koonnut Naiset Rauhan Puolesta -liike
Ehdotusta tukevat
Taiteilijat rauhan puolesta (PAND)
Svenska Fredsvänner i Helsingfors
Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf,
Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys ry/ Fredspostens utgivarförening
Kansainvälinen naistenpäivä 8.3.2021
Yhteyshenkilöt Lea Launokari, naisetrauhanpuolesta(at)riseup.net
Ulla Klötzer, ullaklotzer(at)yahoo.com

Dwight D. Eisenhower, 34th President of the United States
Jokainen valmistettu ase, jokainen tehtaalta tuleva taistelualus, jokainen ilmaan laukaistu ohjus on viime
kädessä pois niiltä nälkää näkeviltä, jotka eivät saa ruokaa ja niiltä palelevilta, joita ei vaateteta. Asemaailma ei
kuluta vain rahaa, se kuluttaa työntekijöidensä hikeä, tutkijoidensa kekseliäisyyttä ja lastensa toiveita.
Speech in Washington, 16 April 1953
----------------------------Mihail Gorbatjov, Neuvostoliiton valtionpäämies vuosina 1988–1991
“Kun pandemia on ohi, maailman on yhdistyttävä. ...
Ihmisten turvallisuuden on oltava päällimmäinen tavoite: ruoka, vesi ja puhdas ympäristö sekä ihmisten
terveydestä huolehtiminen. Tämän saavuttamiseksi meidän on kehitettävä strategioita, valmisteltava,
suunniteltava ja luotava varantoja. Mutta kaikki ponnistelut tulevat epäonnistumaan, jos hallitukset jatkavat
rahan tuhlaamista asevarusteluun.
En koskaan väsy toistamaan: meidän on demilitarisoitava maailmankysymykset, kansainvälinen
politiikka ja poliittinen ajattelu.
Tähän tarttuakseen korkeimmalla kansainvälisellä tasolla kehotan maailman johtajia kutsumaan YK:n
yleiskokouksen koolle erityistuntoon, joka pidetään heti, kun tilanne on vakiintunut. Sen tulisi tarkastella koko
maailmanlaajuista agendaa. Kehotan heitä erityisesti pienentämään sotilasmenoja 10–15 prosentilla.Tämä on
vähintä, mitä heidän pitäisi nyt tehdä,ensimmäisenä askeleena kohti uutta tietoisuutta, uutta sivilisaatiota.
Time Magazine April 15, 2020
----------------------------António Guterres – YK:n pääsihteeri
Ihminen käy sotaa luontoa vastaan. Se on itsemurha.
Luonto iskee aina takaisin, ja se tekee sen lisääntyvällä voimalla ja raivolla.
The Guardian 2.12.2020
----------------------------Peter Maurer - Punaisen Ristin kansainvälisen komitean johtaja
Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja periaatteiden kunnioittamisen varmistaminen on eräs tärkeimpiä
avainalueita, jotka ovat tarpeen vastuuketjujen luomiseksi.
Luottamus johtajuuteen katoaa, kun yhteiskunnat kokevat, ettei heidän ongelmiinsa puututa riittävästi, ei
kansallisella tasolla eikä kansainvälisellä areenalla.
World Economic Forum 13.–14.11.2016
----------------------------Maria Zacharova – eräs Venäjän tunnetuimpia diplomaatteja
Me avauduimme länteen – te vastasitte piikkilangalla.
Hufvustadsbladet 16.6.2018
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1.

Suomen presidentille, hallitukselle ja eduskunnalle
Suomeen tulee perustaa rauhan ja kestävän kehityksen ministeriö
Vuoden 2008 jälkeen olemme jälleen kokeneet lisääntyvää epäluottamusta ja jakautumista valtioiden välillä,
mutta myös yhteiskuntien sisällä. Uusia turvallisuusuhkia on ilmaantunut. Käynnissä on uusi kylmä sota.
Koska olemme alueellisesti ja kansainvälisesti
monella tapaa samanaikaisesti enemmän yhteydessä
toisiimme kuin ennen, ja koska uhat ovat erilaisia ja kansainvälisiä – ilmastonmuutos, joukkomuutto, kyberuhat,
terrorismi, ääriliikkeet – yksittäinen maa ei voi kohdata
tätä kaikkea yksin.
Hyvin muotoiltujen julistusten hyväksyminen ilman
elintä, joka voi suunnitella ja toteuttaa kattavasti konkreettisia toimenpiteitä eri tasoilla kansallisella ja kansainvälisellä, johtaa tehottomiin ponnisteluihin ja tyhjiin sanoihin.
Hyvin jäsennelty rauhan ja kestävän kehityksen ministeriö, jolla on kattava rauhan ja kestävän kehityksen
osaamisalue, joka voi käydä arvovaltaista vuoropuhelua ja saavuttaa paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen tason, on tarpeen sen varmistamiseksi, että jokainen
valtio täyttää sitoumuksensa rauhan ja kestävän kehityksen takaamiseksi kaikille.
Pohjoismainen yhteiskuntamalli toimi pitkään hyvin
toimivan yhteiskunnan mallina liittyen talouteen,
hyvinvointiin, ympäristönsuojeluun, sukupuolten
tasa-arvoon, luottamukseen sekä rauhan ja vuoropuhelun pyrkimykseen. Malli on viime aikoina kärsinyt vakavasta rasituksesta, mutta Suomi (sekä muut
Pohjoismaat) voi ottaa takaisin edelläkävijän roolinsa
vastuullisena demokratian, rauhan sekä kestävän ja
tasavertaisen kehityksen puolustajana perustamalla
rauhan ja kestävän kehityksen ministeriön ulko-, puolustus- ja ympäristöministeriöiden lisäksi.
Rauhan ja kestävän kehityksen ministeriön perustaminen ei kuitenkaan saa ”vapauttaa” muita ministeriöitä
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työskentelemästä rauhan ja kestävän kehityksen kysymyksillä omalla vastuualueellaan.
Rauhan käsite on laajennettava käsittämään paitsi rauhaa kansojen välillä myös rauhaa luonnon kanssa ja
sen ehdoilla.
Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman
perussääntöä on muutettava siten, että ympäristötuho
(Ecocide) sisällytetään jo voimaan tulleiden rikoslakien
rinnalle, jotka kriminalisoivat kansanmurhan, sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Lakimuutos tarjoaisi
yksinkertaisen ja tehokkaan juridisen pelotteen vastuullisissa asemissa oleville.
Vahvistamalla työtä rauhan ja kestävän kehityksen
hyväksi korkeimmalla mahdollisella poliittisella tasolla
- kansallisesti ja kansainvälisesti - Suomi voi antaa selkeän signaalin ulkomaailmalle siitä, että rauha, ennakkoluuloton vuoropuhelu, Agenda 2030 -tavoitteiden
saavuttaminen sekä laajamittaisten ympäristön ja elinehtojen tuhoamisen kriminalisoiminen voidaan ja
pitää asettaa etusijalle.
Suomi voisi liittyä niiden maailman maiden joukkoon, jotka ovat jo perustaneet rauhanministeriön;
Costa Rica, Nepal, Salomonsaaret, Papua-Uusi-Guinea. Siten maamme voisi toimia YK:n Geneven toimiston (UNOG), Associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII (APG23) puolesta ja vuonna 2018 YK:n kansainvälisenä rauhanpäivänä 21. syyskuuta julkaiseman
pyynnön mukaisesti, joka kehottaa perustamaan rauhanministeriöitä ympäri maailman.Asiakirjassa “Calling for Ministries of Peace all around the World” lukee
mm. näin:
”Edellisessä luvussa mainittujen oikeutta rauhaan
koskevien olemassa olevien julistusten, ja erityisesti
vuoden 2016 julistuksen oikeudesta rauhaan 3 artiklan perusteella, joka edellyttää ’sopivia ja kestäviä toi-

menpiteitä julistuksen täytäntöön panemiseksi’, kannustamme jokaista valtiota kiinnittämään enemmän
huomiota rauhan teemaan, ja ehdotamme, että perustetaan rauhanministeriö - käytännöllinen, asianmukainen
ja kestävä toimenpide - rauhan oikeuden toteuttamiseksi ja valtioille asetetun velvollisuuden täyttämiseksi.”
YK: n julistus oikeudesta rauhaan (71/189 - Declaration on the Right to Peace) - hyväksyttiin vuonna 2016
YK:n yleiskokouksessa 131 äänellä 193:sta. Suomi, kuten
myös Ruotsi ja Tanska, äänesti ei, Norja pidättyi äänestämästä, mutta jokaisella YK:n jäsenvaltiolla, riippumatta
siitä, äänestikö se julistuksen puolesta tai sitä vastaan, on
moraalinen ja eettinen velvoite edistää rauhaa.
ETYJ (Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö )
– Uuden Euroopan Peruskirja (Pariisin sopimus) –
allekirjoitettiin Pariisissa 1990. Siinä todetaan mm., että
ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat kaikkien ihmisten syntymäoikeudet, ne ovat luovuttamattomia ja ne
taataan lailla. Niiden suojelu ja edistäminen on hallituksen ensimmäinen vastuu. Niiden noudattaminen ja
täysi harjoittaminen ovat vapauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan perusta. Asiakirjassa todetaan myös että
Euroopan on oltava rauhan lähde, avoin vuoropuhelulle
ja yhteistyölle muiden maiden kanssa sekä etsien yhteisiä vastauksia tulevaisuuden haasteisiin.
YK:n Agenda 2030 koskee kaikkia maailman maita.
Toimintaohjelma käsittää 17 erilaista tavoitetta (SDGs
– Sustainable Development Goals - kestävän kehityksen

tavoitteet), jotka koskevat kestävää kehitystä. Toimintasuunnitelman ja tavoitteiden tarkoituksena on poistaa
äärimmäinen köyhyys maailmassa ja varmistaa hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla sekä edistää rauhaa
ja oikeudenmukaisuutta. Tavoitteena on, että tavoitteet
saavutetaan ennen vuotta 2030.
Valtio on ensisijaisesti vastuussa Agenda 2030:n täytäntöönpanosta.
Tavoitteiden saavuttaminen vaatii myös paikallishallinnon, yksityisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan
ja kansalaisten ponnisteluja.
Kansainvälinen Ecocide-lakikampanja esittää, että
laajamittaisesta systemaattisesta ympäristön tuhoamisesta säädetään kansainvälinen ympäristötuholaki, eli
ecocide-laki, jossa asetetaan puitteet ihmisen toiminnalle luonnonlakien rajoissa.Tällä hetkellä kansainvälinen ryhmä asianajajia laatii lain yksityiskohtaista
luonnosta sen lisäämiseksi Rooman perussääntöön,
aiemmin voimaan tulleiden kansainvälisten rikoslakien rinnalle.
Saarivaltiot Malediivit sekä Vanuatu ovat toivoneet
lakimuutosta käsiteltäväksi kansainvälisessä rikosoikeudessa 2022. Myös Ranskan presidentti Emmanuel
Macron on antanut tukensa lakialoitteelle ja aloitteita on
tehty muun muassa Ruotsin, Belgian ja Espanjan eduskunnissa.Tammikuussa 2021 Euroopan parlamentti
äänesti asiasta kehottaen EU:ta ja sen jäsenvaltioita edistämään ecocide:n tunnustamista kansainvälisenä rikoksena Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman
perussäännön mukaisesti.

Ehdotuksia rauhan ja kestävän kehityksen ministeriön työalueiksi
• Varmistaa, että ne Agenda 2030 -osatavoitteet, joita
ei ole vielä saavutettu Suomessa, saavutetaan mahdollisimman pian.
• Edistää keskustelua ja tehdä aloitteita kansainvälisissä foorumeissa maailman varustelumenojen
suuntaamisesta Agenda 2030 SDG-tavoitteiden saavuttamiseksi YK:n esittämällä tavalla esimerkiksi

”UNODA Occasional Papers – No. 33, October 2019
- United Nations Efforts to Reduce Military Expenditures: A Historical Overview” julkaisussa.
Siinä korostetaan, miten Agenda 2030 tarjoaa
yhteisen suunnitelman rauhasta ja hyvinvoinnista
kaikille ihmisille ja koko planeetalle.
Korostetaan myös miten onnistunut aseriisunnan
täytäntöönpano monin tavoin edesauttaisi SDG-ta-
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voitteiden saavuttamista ja, että paras tapa olisi siirtää painopistealueet etusijalla olevista kohtuuttomista
sotilasmenoista ihmiskeskeiseen kasvuun. Sotilasmenojen pienentäminen vapauttaisi inhimillisiä, taloudellisia ja teknologisia resursseja SDG-tavoitteiden
toteuttamiseksi.
• Vahvistaa merkittävästi pohjoismaista yhteistyötä
kehittämällä yhdessä strategioita maille, joilla on eniten vaikeuksia saavuttaa Agenda 2030 SDG:n tavoitteet.
• Edistää SDG 16 osa-tavoitteessa mainittuja rauhanomaisia ja osallistavia yhteiskuntia kestävän kehityksen edistämiseksi mm. rakentamalla tehokkaita, vastuullisia ja läpinäkyviä instituutioita kaikilla tasoilla.
• Edistää ecocide-lain lisäämistä Rooman perussääntöön, aiemmin voimaan tulleiden kansainvälisten
rikoslakien rinnalle.
• Edistää keskustelua ja esittää aloitteita kansainvälisissä foorumeissa maailman varustelumenojen
suuntaamisesta nykyistä tehokkaammin vahingollisen ekologis/sosiaalisen muutoksen pysäyttämiseksi, ympäristön muun suojelun rinnalla. On yleisesti
hyväksyttyä, että armeija voidaan kutsua avustamaan
alueita, joilla on tapahtunut äkillinen katastrofi. Samoja
voimia olisi käytettävä puolustamaan meitä asteittaisilta katastrofeilta.
Toimenpiteitä tulee suunnata hankkeisiin, joihin
tarvitaan suuria henkilö- ja kalustoresursseja. Niitä
ovat esimerkiksi laajat peltometsäviljelyn käynnistämiset sekä puuston, kasvien ja eläimistön migraation tuki ilmastonmuutoksen takia. Hankkeet auttaisivat pahimman katastrofin torjuntaa. Tämä edistäisi
myös paikallista ekologis/sosiaalista vakautta ja työllisyyttä, jos seudun asukkaat osallistuisivat toimintaan.
(Pelasta Maailma – annetaan armeijoille uusi
positiivinen, ympäristönsuojelijan tehtävä - ALOITE
YHDISTYNEILLE KANSAKUNNILLE: YK:n pääsihteerille ja sihteeristölle Helsinki, 4.11.2014, professori U.B. Lindströmin ja professori Eero Paloheimon
alkuun panema).
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• Aktiivisesti pyrkiä varmistamaan, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1325 Naiset, rauha ja
turvallisuus kunnioitetaan, ja noudatetaan sekä kansallisesti että maailmanlaajuisesti. Päätöslauselman
hyväksymisen myötä sukupuolten tasa-arvon, kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden sekä kestävän
kehityksen välinen yhteys tunnustettiin virallisesti.
• Nopeuttaa Suomessa YK:n ydinaseet kieltävän sopimuksen allekirjoittamista ja ratifiointia (TPNW - treaty).
• Tehdä yhteistyötä eurooppalaisten puolueiden/ryhmien kanssa, jotka pyrkivät Yhdysvaltojen ydinaseiden poistamiseen Euroopasta.
• Edistää Ranskan ja Iso-Britannian ydinaseriisuntaa
ydinsulkusopimuksen mukaisesti.
• Edistää mahdollisimman kattavan ydinaseettoman
vyöhykkeen perustamista Euroopassa alkaen Pohjoismaista - Urho Kekkosen ja Olof Palmen rauhaa rakentavien pyrkimysten mukaisesti.
• Edistää kaikkien kansainvälisten rauhan ja aseriisunnan sopimusten ylläpitämistä ja uusimista sekä tarvittavien uusien sopimusten laatimista.
• Muuntaa sotateollisuus ja sotaa edistävät instituutiot rauhanomaisiksi siviilitoiminnoiksi YK:n suositusten mukaisesti.
• Edistää kaiken tyyppisten aseiden aseidenriisuntaa,
torjua aktiivisesti joukkotuhoaseiden leviämistä, valvoa tehokkaasti asekauppaa ja asevalvontasopimuksia
ja edistää kansainvälistä asevientivalvontayhteistyötä,
jonka päätavoitteena tulee olla aseriisunta.
• Kaikin tavoin antaa julkisesti tukea António Guterresin tyyppisille aloitteille maailmanlaajuisesta tulitauosta Covid -kaltaisten tai muiden maailmanlaajuisten
pandemiatilanteiden taltuttamiseksi.
• Vahvistaa merkittävästi Euroopan turvallisuus- ja
yhteistyöjärjestöä (Etyj), joka tarjoaa valtioille tär-

keän alustan vuoropuhelulle sekä tarvittavat välineet
siirtymiseksi vastakkainasettelusta vuoropuheluun ja
yhteistyöhön.
• Edistää European Leadership Network (ELN) joulukuussa 2020 esittämiä suosituksia Yhdysvaltojen,
Venäjän ja Euroopan johtajille sotilaallisten konfliktiriskien vähentämistä (Recommendations of the
Participants of the Expert Dialogue on NATO-Russia Military Risk Reduction in Europe – December 2020).
145 arvovaltaista henkilöä 20 maasta on allekirjoittanut tämän suosituksen ja he esittävät reaalimaailman ratkaisuja poliittisiin ja turvallisuuteen
liittyviin haasteisiin, kuten vuoropuhelua, yhteisten sääntöjen kehittämistä, vakauden parantamista,
tavanomaisten joukkojen rajoittamista, neuvottelujen aloittamista keskimatkan ohjuksista. Ainoa allekirjoittaja Suomesta on Juhani Kaskeala, eläkkeellä
oleva amiraali. Hän toimi Suomen puolustusvoimain
komentajana 4. kesäkuuta 2001 - 31. heinäkuuta 2009.
• Useimmiten sotilaallisesta näkökulmasta määritellyn turvallisuuskäsitteen uudelleen määritteleminen
siten, että se käsittää myös kansalaisten perustarpeita
sekä ympäristöstä huolehtiminen.
Laajoja kansainvälisiä perinteisiä sotia ei enää välttämättä käydä. Sodat käydään etätoimintona kybertekniikalla ja droneilla. Sotilaiden tehtävät tulee
suunnitella uudelleen ensisijaisesti infrastruktuurin
hoitamiseksi ja korjaamiseksi, lääkkeiden ja elintarvikkeiden saannin ylläpitämiseksi, sairaalatoiminnan turvaamiseksi, ympäristöongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi.
• Rauhan näkökulma on rinnastettava sodan näkökulmaan. Asepalvelun rinnalle tulisi perustaa samankokoinen rauhan palvelu, joka vakiinnuttaisi pyrkimykset rauhaan yhteiskunnassa.
Rauhan palvelun tulee käsittää kansalaisia palvelevia tehtäviä kuten osallistuminen sosiaali- ja terveysalan tehtäviin, ympäristön suojeluun, rauhaa edistäviin projekteihin ja tehtäviin.

• Koordinoida YK:n toimintaan liittyviä kansainvälisiä
rauhanrakentamisen ja rauhanturvaamisen projekteja.
• Luoda olosuhteet rauhanrakentajien laadukkaalle
koulutukselle kansainvälisiin tehtäviin.
Ponnistelut rauhan rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi ovat välttämättömiä paitsi konfliktin puhkeamisen jälkeen, myös hyvissä ajoin estämällä konflikteja
ja puuttumalla niiden perimmäisiin syihin.
• Edistää EU:n kansainväliset kumppanuudet komissaarin viran muuttamista rauhan ja kestävän kehityksen komissaarin viraksi.
EUn: kotisivulla EU&minä todetaan, että EU:lle
sen asema vahvempana maailmanlaajuisena toimijana
tarkoittaa sitä, että EU kykenee vastaamaan tehokkaasti maailmanlaajuisiin haasteisiin ja edistämään
EU:n arvoja, rauhaa ja vaurautta koko maailmassa.
• Tehdä työtä sen eteen, että YK:n yleiskokouksen syksyllä 1999 hyväksymä UNESCO:n ehdotus rauhankulttuurin toimintaohjelmasta “The Declaration and Program of Action on a Culture of Peace” (UN Resolution
A/ RES/53/243, Sept. 13, 1999) toteutetaan kansalaisyhteiskunnassa ja, että sille taataan korkea asema koulujen opetussuunnitelmissa kaikilla asteilla. Rauhan- ja
kehityslähettiläiden virkojen perustaminen keskittyen
erityisesti kouluihin edesauttaisi sekä opiskelijoiden
että opettajien sitoutumista asiaan.
Rauhankulttuuri määritellään ”joukoksi arvoja,
asenteita ja perinteitä, tapoja ja elämäntapoja, jotka
perustuvat kunnioittamiseen kaikkea elävää kohtaan
sekä ymmärryksen, suvaitsevaisuuden ja solidaarisuuden edistämiseen kaikkien sivilisaatioiden, kansojen
ja kulttuurien välillä”.
• Ylläpitää avointa vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen
kanssa rauhaa ja kehitystä koskevista kysymyksistä ja
kaikin tavoin tukea näiden toimintaa.
• Tukea kehitystä, rauhaa ja konfliktien hallintaa koskevaa tutkimusta sekä edesauttaa laadukkaiden instituutioiden perustamista tätä tarkoitusta varten.
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Nobelin rauhanpalkinnon vastaanottaja, YK:n WFP:n (World Food Programme)
pääjohtaja David Beasley 10. joulukuuta 2020
”Niin monien sotien, ilmastonmuutoksen, nälän laajan käyttämisen poliittisena ja sotilaallisena aseena sekä
maailmanlaajuisen terveyspandemian johdosta, joka pahentaa kaikkea tätä eksponentiaalisesti - 270 miljoonaa
ihmistä marssii kohti nälänhätää.”
”Toisaalta nykypäivän maailmassa löytyy rikkautta 400 biljoonan dollarin edestä. Jopa COVID-pandemian
huipulla vain 90 päivässä luotiin ylimääräinen 2,7 biljoonan dollarin varallisuus. Ja tarvitsemme vain 5 miljardia dollaria pelastaaksemme 30 miljoonaa ihmishenkeä nälänhädältä.”
”Kun herää tähän varakkaaseen, moderniin, teknisesti edistyneeseen maailmaan, on vaikea kuvitella, että
olemme kokemassa tällaisen nälänhädän. Mutta tänään traaginen velvollisuuteni on kertoa teille: nälänhätä on
ihmiskunnan kynnyksellä. Se koskee miljoonia ja miljoonia ihmisiä maan päällä.”
---------------------------------------------------------UN News 9. joulkuuta 2020 – UN Refugee Agency (UNHCR) - report
”Pakon edessä siirtymään joutuneiden pakolaisten määrä ympäri maailmaa on kaksinkertaistunut viimeisen vuosikymmenen aikana, ja sen arvioidaan ylittävän 80 miljoonaa vuoden 2020 puolivälissä, sillä vain harvat voisivat palata kotiin ja enemmän ihmisiä ovat juurettomia.”
” ’Olemme nyt ylittämässä toisen synkän virstanpylvään, joka kasvaa edelleen, ellei maailman johtajat lopeta
sotia’ ” sanoi YK: n pakolaisasiain päävaltuutettu Filippo lausunnossaan, kannattaen YK: n pääsihteerin kehotusta maailmanlaajuisesta tulitauosta keskellä yhteistä taistelua COVID-pandemian taltuttamiseksi.”
---------------------------------------------------------George Monbiot, englantilainen kirjailija ja ympäristönasiantuntija, the Guardian lehden kolumnisti
”Ecocide:n kriminalisointi merkitsee ero asuttavan ja asuttavaksi kelpaamattoman planeetan välillä”.
---------------------------------------------------------John F. Kennedy - 35th President of the United Stated
”Ihmiskunnan on lopetettava sota - tai sota lopettaa ihmiskunnan.”
Address before the United Nations General Assembly, 25 September 1961

----------------------------------------------------------
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2.
TAUSTA-AINEISTO JA PERUSTELUT
RAUHAN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN MINISTERIÖN PERUSTAMISEKSI
2.1. HISTORIALLINEN TAUSTA
Suomella oli aikoinaan vankka rooli rauhanrakentajana
sekä idän ja lännen välisen dialogin puolestapuhujana
ja edistäjänä.
Vuonna 1963 Suomen silloinen presidentti Urho
Kekkonen ehdotti Norjan, Ruotsin, Suomen sekä Tanskan muodostamaa ydinaseetonta vyöhykettä, joka kaatui Tanskan ja Norjan Nato-jäsenyyden takia.
Vuonna 1978 Kekkonen uusi ehdotuksen kun myös
Färsaaret, Islanti ja Grönlanti olivat osoittaneet kiinnostusta vyöhykkeeseen. Sekin ehdotus kaatui.
Helsingissä alkoivat Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton
väliset SALT-neuvottelut aseiden rajoittamisesta ja strategisten ydinaseiden aseriisunnasta marraskuussa 1969.
Neuvostoliiton ehdottaman Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin (ETYJ) neuvottelujen
ensimmäinen vaihe pidettiin Helsingissä vuonna 1973.
Vuoden 1975 Helsingin päätösasiakirja on edelleen yksi
ETYJ:in kulmakivistä.
Lisäksi Suomi on toiminut monella muulla tavalla
sillanrakentajana idän ja lännen välillä sekä osallistunut
aktiivisesti rauhanturvaamiseen.

2.2. SUOMEN HALLITUSOHJELMA
Pääministeri Marinin hallituksen ohjelmassa 2019
todetaan kohdassa 3.2:
•

•

”Pariisin ilmastosopimus ja kestävän kehityksen
tavoitteet määrittelevä Agenda 2030 antavat perusteet lähivuosien kansainväliselle yhteistyölle ja Suomen toiminnalle. ...
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan arvopohjassa
keskeistä on ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen,
demokratian, rauhan, vapauden, suvaitsevaisuuden
ja tasa-arvon edistäminen kaikessa kansainvälisessä
toiminnassa. ...

•

Suomi toimii aktiivisesti YK:n aseman ja toimintakyvyn vahvistamiseksi sekä Agenda 2030:n tavoitteiden toteuttamiseksi.

•

Kehitysyhteistyötä tehdään pitkäjänteisesti Suomen painopistealueilla: naisten ja tyttöjen asema
ja oikeudet, demokratia ja toimivat yhteiskunnat,
laadukas koulutus, kehitysmaiden talouden perustan vahvistaminen ja työpaikat, ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen, ruokaturva,
vesi, uusiutuva energia ja luonnonvarojen kestävä
käyttö mukaan lukien metsitys. Kehitysyhteistyön
lisärahoitus kohdennetaan edellä mainituille painopistealueille.”

Ohjelmassa todetaan edelleen:
• Suomi toimii YK-järjestelmän uudistamiseksi ja
vahvistamiseksi. Suomi tukee YK:n pääsihteerin
aloittamaa hallintoa, rauhaa ja turvallisuutta sekä
kehityssektoria koskevaa YK:n uudistusprosessia.
Turvallisuusneuvoston asemaa kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden takaajana tulee vahvistaa
sekä neuvostoa laajentamalla että toimintatapoja
uudistamalla pyrkien entistä rajatumpaan veto-oikeuden käyttöön.
•

Suomi on ehdokkaana YK:n ihmisoikeusneuvostoon
vuosiksi 2022–2024 ja YK:n turvallisuusneuvoston
vaihtuvaksi jäseneksi vuosiksi 2029–2030.”

Suomen ehdokkuus yllämainittuihin elimiin on erittäin tärkeä askel kohti suuremman vastuun ottamista ihmiskunnan kohtalon kysymystä – rauha
ja kehitys.
Tähän nojaten ehdotamme että Suomeen pikaisesti perustetaan Rauhan ja kestävän kehityksen
ministeriö, jonka tehtävänä olisi keskittyä nimenomaan maailmanlaajuisen rauhan ja kestävän,
oikeudenmukaisen kehityksen edistämiseksi.
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2.3. SUOMI JA MAAILMANRAUHA –
TILANNE TÄNÄÄN
Viime aikoina Pohjois-Eurooppa ja arktinen alue
sekä Itämeren alue ovat joutuneet geopoliittiseen
strategiseen painopisteeseen. Ero idän ja lännen
välillä ei ole ollut näin syvä tällä alueella koko sodanjälkeisenä aikana.
Pohjoismaat osallistuvat yhä laajempiin kansainvälisiin harjoituksiin Naton kanssa, mikä lisää
jo entuudestaan erittäin huolestuttavaa jännitystä
lähialueellamme.
Viime vuosina Suomen rooli rauhan rakentajana
ja aseriisunnan edelläkävijänä on kuitenkin ollut
kovin vähäpätöinen.
•

•

•
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Suomi on lähestynyt NATO:a erilaisilla pitkälle
velvoittavilla sopimuksilla sekä osallistumalla
merkittäviin sotaharjoituksiin ja maamme on
tiiviisti integroitu NATO:n rakenteisiin ja toimintaan. NATO-velvoitteet ja yhteistyö vaativat
merkittäviä taloudellisia panoksia.
Myös EU tuo uusia sotilaallisia velvoitteita
sekä taloudellisesti että sotatoiminnallisesti.
Suomi ei ole allekirjoittanut vuonna 2017 YK:ssa
122 maan hyväksymää ydinasekieltosopimusta,
jonka 86 maata on nyt allekirjoittanut. 51 maata
on ratifioinut (tilanne 13.12.20) sopimuksen, Itävalta, Irlanti ja Malta ainoina EU-maina.
Suomen hallitus ei myöskään arvostele Yhdysvaltoja, tai alla mainittuja maita, 50 atomipommin
(B61) säilyttämisestä Euroopassa (Turkissa,
Belgiassa, Alankomaissa, Saksassa, Italiassa)
vaikka nämä maat Suomen tavoin ovat allekirjoittaneet ydinsulkusopimuksen. Sopimus kieltää ydinaseiden hallinnan siirtämisen valtioon,
jossa ei ole ydinaseita.
Suomi ei myöskään arvostele Iso-Britanniaa
ja Ranskaa siitä, etteivät ne toteuta ydinaseiden riisuntaa huolimatta siitä, että Ranska on
liittynyt ydinsulkusopimukseen ja Iso-Britannia
on sen ratifioinut.

•

Laajempaa julkista arvostelua ei ole myöskään
ollut Yhdysvaltojen vetäytymisestä lyhyen ja keskipitkän matkan ohjuksia rajoittavasta INF-sopimuksesta. Euroopalle sopimus on elintärkeä.
Sotilasprofessori Jyri Raitasalo Maanpuolustuskorkeakoulusta arvioi, että Yhdysvaltain
vetäytyminen INF-sopimuksesta voisi johtaa
uuteen varustelukierteeseen Euroopassa.

•

Arvostelu ja keskustelu on tarpeen myös siitä,
että yhdeksän ydinasemaata kuluttaa ydinaseisiin 138 699 dollaria minuutissa ja siitä,
että Pentagon laajentaa ydinaseohjelmaansa koskien “matalan intensiteetin” ydinaseita, jotka ovat
yhtä voimakkaita kuin Hiroshiman ja Nagasakin
pommit. Lisäksi Yhdysvallat on sijoittanut joitain tehokkaimmista sotatyökaluistaan Euroop
paan: Iso-Britanniassa on kuusi strategista lentokonetta, jotka voivat kantaa ydinpommeja. Ne
ovat jo suorittaneet lentotehtäviä Itämeren yllä.

•

Suomen myötävaikutuksella on lännessä Venäjästä muodostettu uhkakuva, joka johtaa vaatimuksiin lisävarustelusta sekä lietsoo militarisointia. Tämä on äärimmäisen vakava uhka
maailmanrauhalle. 	 

•

Suomen hallituksen suunnitelma uusien hävittäjien hankinnasta yli 10 miljardilla eurolla,
tilanteessa jolloin valtion budjetti on Covid-19
pandemian takia vakavassa puristuksessa, on
osoitus siitä, että Suomi osallistuu aktiivisesti
maailman militarisointiin ja että rauhanaate on
haalistunut suomalaisessa politiikassa. Suomen
hallituksen ja eduskunnan velvollisuus on kuitenkin ensisijaisesti kansalaisten hyvinvoinnista
huolehtiminen.
	 

2.4. SUOMI JA AGENDA 2030
– TILANNE TÄNÄÄN
Suomi on menestynyt hyvin kansainvälisessä vertailussa Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa. Monet tavoitteista, erityisesti terveys- ja sosiaaliset olosuhteet, saavutettiin Suomessa jo
1960-luvulla, ja useita muita tavoitteita vuodelle 2030
Suomi on saavuttamassa. Tärkeimmät haasteet koskevat kestämättömiä tuotanto- ja kulutustottumuksia, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja biologisen monimuotoisuuden häviämistä.
Suomen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii siis edelleen kehittämistä.
• Helmikuussa 2019 Valtioneuvoston Selvitys- ja
Tutkimustoiminta julkaisi POLKU2030 – Suomen kestävän kehityksen politiikan arvioinnin.
Hankkeen ohjausryhmä koostui eri ministeriöiden ja alojen asiantuntijoista ja sillä oli merkittäviä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Arvioinnissa tarjottiin laajasti osallistumismahdollisuuksia
kestävän kehityksen politiikan keskeisille toimijoille ja sidosryhmille.
Keskeisimmät johtopäätökset ovat:
Suomen kestävän kehityksen tila ja keskeiset
sisältökysymykset: ”Jatkossa toimenpiteiden tulisi
keskittyä niihin kestävän kehityksen sisältökysymyksiin, joissa Suomella on vielä erityisiä haasteita
tai mahdollisuuksia. Agenda2030-selonteon painopisteet ovat hyvät ja vastaavat näitä. Eri tavoin
jäsennellyt indikaattorit aiheuttavat hämmennystä.
Haasteena on myös, että indikaattoreille ei ole asetettu kansallisia tavoitetasoja.”
Politiikkatoimet:
”Kestävän kehityksen politiikan muutosvoimaisuutta ja johdonmukaisuutta on lisättävä. Kestävän
kehityksen toimintamallista on tehtävä entistä muutosvoimaisempi, ja sen keskeiset tavoitteet on vietävä hallinnon toiminnan ytimeen: merkittävimpiin
asiakirjoihin ja päätöksenteon prosesseihin, johtamisjärjestelmiin ja budjettivalmisteluun.”
Ulkopolitiikka:
”Kestävän kehityksen ohjausvaikutusta läpi valtionhallinnon täytyy vahvistaa siten, että tavoite ei

jää muiden politiikkatavoitteiden jalkoihin. Tarvitaan myös huomiota kestävän kehityksen ulkopolitiikan edistämiseen kokonaisuutena (ml. ihmisoikeudet ja Leave No One Behind -periaate).”

2.5. KANSAINVÄLINEN PERSPEKTIIVI
– KOHTALONKYSYMYKSET JA RATKAISUT
2.5.1. World Academy of Art & Science
(WAAS)
WAAS järjesti toukokuussa yhteistyössä UNESCO:n
ja Rooman Klubin kanssa online-konferenssin otsikolla ”GLOBALISTICS 2020: GLOBAL ISSUES AND
FUTURE OF HUMANKIND”, jossa käsiteltiin ihmiskunnan tulevaisuutta koskevia kysymyksiä.
WAAS perustettiin vuonna 1960 arvovaltaisten
älymystöä edustavien henkilöiden toimesta. WAAS:in
toimijat tulevat erilaisista kulttuureista, kansallisuuksista, ja tieteenaloilta. Toiminnan painopiste on alusta
alkaen ollut globaalien sosiaalisten haasteiden ratkaisemisessa. Perusmotiivi toiminnalle on, että akateemista
tietoa ei voida erottaa siitä sosiaalisesta vastuusta, joka
tiedon/tieteen soveltaminen aiheuttaa.  YK:n talous- ja
sosiaalineuvosto (ECOSOC) on myöntänyt WAAS:ille
erityisneuvonantaja-aseman ja Unesco:ssa, WAAS:illa
on neuvoa-antava asema.
Yllä mainitun online-konferenssin avasi Garry
Jacobs, WAAS:in toiminnanjohtaja ja entinen hallituksen puheenjohtaja sekä World University Consortiumin toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja, erittäin vakavalla sanomalla maailman nykytilanteesta.
Garry Jacobs totesi mm., että maailmalla on edessään ennenäkemättömiä moniulotteisia kiireellisiä ja
ratkaisevia haasteita.
Hän korosti, että Covid 19 on lamauttanut suuria osia maailmaa ja että sillä on ollut valtavat taloudelliset vaikutukset, paljon suuremmat kuin vuoden
2008 finanssikriisi, ja joillakin alueilla jopa lähestymässä vuoden 1930 suuren laman aiheuttamaa tuhoa.
Hän varoitti kylmän sodan mentaliteetin paluusta ja
uudesta ydinasevarustelukierteestä, tasa-arvokuilujen
syventämisestä ja eksistentiaalisesta ilmastonmuutoksen uhasta.
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Jacobsin viesti maailmalle oli, että meidän on
palautettava ja vahvistettava monenkeskeisiä instituutioita ja monenkeskeistä diplomatiaa. Me tarvitsemme uuden yhteisen paradigman - arvopohjaisen paradigman - , joka käsittää koko ihmiskunnan
ja joka keskittyy kaikkien ihmisten turvallisuuteen.  

2.5.2. European Leadership Network (ELN)
- on riippumaton, puolueeton, yleiseurooppalainen
verkosto, joka pyrkii tarjoamaan käytännön ratkaisuja reaalimaailman poliittisiin ja turvallisuuteen liittyviin haasteisiin.
ELN-verkosto käsittää lähes 300 entistä ja tulevaa
eurooppalaista poliittista, sotilaallista, diplomaattista
sekä liike-elämän johtajaa. ELN-asiantuntijaryhmän
julkaisut, tapahtumat, suorittama korkealaatuinen
tutkimus sekä sen institutionaaliset kumppanuudet
kaikkialla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa sekä Tyynenmeren
alueella on luonut verkostolle suuremman vaikutuksen turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin kuin mikään
muu ei hallituksia edustava järjestö.
ELN:n mukaan Euroopan turvallisuustilanne on
heikentynyt alimpaan pisteeseen kylmän sodan päättymisen jälkeen. NATO:n ja Venäjän armeijat operoivat lähempänä toisiaan kuin vain muutama vuosi
sitten. Aiemmat NATO:n ja Venäjän väliset kommunikaatiolinjat ovat katkenneet, ja ydin- sekä tavanomaisten aseiden valvontajärjestelmä, jonka rakentaminen kesti vuosikymmeniä, on nopeasti hajoamassa,
ilman mitään korvaavaa järjestelmää.
Tämä tilanne taustana ELN aloitti laajan vanhempien asiantuntijoiden yksityiskohtaisen keskustelusarjan siitä, miten Nato ja Venäjä voivat vähentää
tahattomien konfliktien riskiä. Asiantuntijaryhmään
kuului noin 30 henkilöä, mukaan lukien eläkkeellä
olevia diplomaatteja ja sotilashenkilöitä Yhdysvalloista, Venäjältä ja Euroopasta. Ryhmän ainoa suomalainen oli Juhani Kaskeala, eläkkeellä oleva amiraali.
Hän toimi Suomen puolustusvoimain komentajana 4.
kesäkuuta 2001 – 31. heinäkuuta 2009 välillä.
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Vaikka ryhmän jäsenet olivat erimielisiä nykyisen kriisin perimmäisistä syistä, heillä on yhteinen
huolenaihe siitä, että Venäjän ja NATO:n välisen jännitteen kasvaessa todellisen sotilaallisen vastakkainasettelun vaara kasvaa.
Joulukuussa 2020 ELN julkaisi keskustelusarjan
tuloksena seitsemän suositusta perusteluineen siitä
miten NATO ja Venäjä voisivat vähentää tahattomien konfliktien riskiä. 145 arvovaltaista henkilöä
20 maasta on allekirjoittanut suositukset.
Kiireelliseksi katsottavia toimia ovat mm.:
1. Vuoropuhelun käynnistäminen uudestaan Venäjän ja NATO:n välillä, mukaan lukien suorat
yhteydet Venäjän ja NATO-jäsenvaltioiden sotapäälliköiden ja asiantuntijoiden välillä.
2. Yhteisten sääntöjen kehittäminen tahattomien
tapahtumien riskien vähentämiseksi maalla,
ilmassa ja merellä.
3. Vakauden parantaminen lisäämällä avoimuutta,
välttämällä vaarallisia sotilaallisia toimia ja tarjoamalla työlleen omistautuneita viestintäkanavia, jotka estäisivät mahdollisten tapahtumien
eskaloitumisen.
4. Vuoden 1997 NATO:n ja Venäjän välisen perussopimuksen hyödyntäminen (ja mahdollisesti
täydentäminen) lieventämistä, avoimuutta ja
luottamusta lisäävien toimenpiteiden kodifioimiseksi.
5. Mahdollisuuksien tutkiminen NATO:n ja Venäjän Eurooppaan sijoitettujen tavanomaisten joukkojen rajoittamiseksi avoimuuden ja vakauden
lisäämiseksi.
6. Venäjän ja Yhdysvaltojen/NATO:n välisten neuvottelujen aloittaminen keskimatkan ohjuksista
ja ballistisesta ohjuspuolustuksesta uuden ydinohjusvarustelun estämiseen Euroopassa.
7. Avoin taivas (Open Skies Treaty) -sopimuksen
säilyttäminen.

2.5.3. Agenda 2030
YK:n ”The Sustainable Development Goals” -raportissa vuodelta 2020 viimeisimmät tiedot osoittavat,
että ennen COVID-19-pandemiaa saavutettu edistys pysyi epätasaisena ja että emme ole oikealla tiellä
vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi.
Pandemia on edelleen hidastanut ellei romahduttanut pyrkimyksiä saavuttaa alkuperäiset Agenda 2030
vuoden 2015 tavoitteet köyhyyden, nälän ja eriarvoisuuden poistamiseksi sekä terveyden, hyvinvoinnin,
ympäristönsuojelun ja talouskasvun edistämiseksi.
Se pieni edistys mikä oli nähtävissä on nyt pysähtynyt. Raportti paljastaa mm., että lapsirokotusohjelmat ovat pysähtyneet 70 maassa ja että koulujen sulkeminen on pitänyt 90% maailman opiskelijoista - noin
1,57 miljardia lasta - poissa koulusta. Vähintään 270
miljoonaa ihmistä näkee nälkää ja Maailman Ruokaohjelma valmistelee historiansa suurinta humanitaarista apua. Yli 70 miljoonaa ihmistä pakotetaan äärimmäiseen köyhyyteen tänä vuonna – mikä pyyhkii pois
viimeisimmät Agenda 2030:n saavutukset. Tämä sen

lisäksi että jo entuudestaan yli 750 miljoonaa ihmistä
elää alle 1,90 dollarilla päivässä.
Pandemian vuoksi elämää ja toimeentuloa uhkaa
ennennäkemätön terveys-, talous- ja sosiaalikriisi, joka
tekee tavoitteiden saavuttamisesta entistä haastavamman. Muutoksen tarve niiden saavutettavuuden parantamiseksi on vahvempi kuin koskaan.
•

Syyskuussa 2019 maahanmuuttajien määrä maailmassa oli 272 miljoonaa, mikä merkitsee 51 miljoonan kasvua vuodesta 2010 ja luku on edelleen
kasvamassa.
Vuonna 2019 Eurooppa isännöi alueellisesti
eniten kansainvälisiä maahanmuuttajia (82 miljoonaa). Jotkut maahanmuuttajat lähtevät kotiseuduiltaan vapaaehtoisesti

työn tai taloudellisten
mahdollisuuksien perään tai siksi, että he haluavat
yhdistää perheensä tai opiskella. Toiset pakenevat
sotaa, konflikteja, vainoa, terrorismia, ihmisoikeusloukkauksia, ilmastonmuutosta, luonnonkatastrofeja tai muita ympäristötekijöitä.
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Näiden maahanmuuttajien lukumäärä ylitti
vuonna 2020 YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n
mukaan 80 miljoonaa ensimmäistä kertaa
UNHCR:n lähes 70 vuoden historiassa. Tämä luku
käsittää 45,7 miljoonaa sisäisesti siirtymään joutunutta henkilöä, 29,6 miljoonaa pakolaista ja muuta
pakkosiirtolaista maansa ulkopuolella sekä 4,2 miljoonaa turvapaikanhakijaa.
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•

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön
OECD:n mukaan kansainvälisen kehitysavun arvo
saavutti vuonna 2019 uuden huipun, 152,8 miljardia dollaria, mikä on hieman enemmän kuin
vuonna 2018.
Mutta huhtikuussa 2020 OECD:n uudet luvut
osoittivat, että kansainvälinen apu ei riitä torjumaan koronavirus kriisiä.
Oxfamin José Maria Vera (kansainvälinen
väliaikainen toimitusjohtaja) kommentoi lukuja
ja totesi, että “rikkaiden maiden nykyinen tuen
taso on valitettavasti riittämätön auttamaan kehitysmaita kohtaamaan koronavirus kriisiä, joka
voi pakottaa 500 miljoonaa ihmistä köyhyyteen
ja aiheuttaa jopa 40 miljoonaa kuolemaa. Voimme
voittaa tämän pandemian, jos toimimme kaikkien
ihmisten puolesta kaikissa maissa. Hallitusten on
nyt radikaalisti ja nopeasti lisättävä tukeaan ennennäkemättömälle tasolle.”

•

Joulukuussa 2019 julkaistun YK-raportin (World
Social Report 2020 Inequality in a Rapidly Changing World) mukaan eriarvoisuus on saavuttanut
ennennäkemättömän tason - yli 70% maailman väestöstä elää maissa, joissa tuloerokuilu on kasvava.
Raportin esipuheessa YK:n pääsihteeri António Guterres toteaa: “Massa-mielenosoituksia on
puhjennut sekä pohjoisessa että etelässä johtuen
taloudellisten ongelmien, kasvavan epätasa-arvon
ja työpaikkojen epävarmuuden yhdistelmästä. ...
Jollei edistymisen vauhti kiihdy, Agenda 2030:n tärkein lupaus - ketään ei jätetä jälkeen - pysyy vuoden 2030 kaukaisena päämääränä.”
Ilmastokriisi on pahentanut tuloeroja. Raportissa arvioidaan, että ero maailman rikkaimpien

ja köyhimpien 10 prosentin välillä on 25 prosenttia suurempi kuin ilman ilmaston lämpenemistä.
YK:n mukaan teknologian parempi käyttö,
ilmastokriisin torjunta sekä muuttoliikkeen ja
kaupungistumisen parempi hallinta voivat auttaa
vähentämään eriarvoisuutta, mikä on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tavoite.
•

Myös Oxfam ilmoitti tammikuussa 2020 raportissa ”Time to Care”, että maailman 22 rikkaimmalla miehellä on enemmän varallisuutta kuin 325
miljoonalla naisella Afrikassa.
Ilmastokriisi tarkoittaa, että arviolta 2,4 miljardia ihmistä kärsii vesipulasta seuraavien viiden
vuoden aikana. Naisten ja tyttöjen, jotka ovat jo
entuudestaan paljon heikommassa asemassa kun
miehet, on käveltävä pidemmälle hakemaan vettä.
Oxfam toteaa, että naiset ympäri maailmaa,
etenkin köyhyydessä elävät, tekevät yli kolme neljäsosaa kaikesta palkattomasta työstä, tosiasia jonka
yritykset ja hallitukset ovat aliarvioineet ja pitävät
itsestään selvänä.
“Jos seuraavien 10 vuoden aikana verotettaisiin
0,5 prosenttia lisää rikkaimpien 1 prosentin varallisuudesta – vain varallisuudesta, ei tuloista - voisimme luoda tarvittavat 117 miljoonaa työpaikkaa koulutukseen, terveydenhoitoon, vanhuksien
hoitoon ja muiden hoitovajeiden korjaamiseen”,
toteaa Oxfam.

•

Tukholman kansainvälisen rauhantutkimuslaitoksen SIPRI:n laskelmien mukaan maailman sotilasmenot olivat 1917 miljardia dollaria vuonna
2019. Tämä vastaa hieman yli kolmen prosentin
kasvua edellisvuodesta - suurin vuotuinen menojen kasvu vuodesta 2010.
Sotien määrä on viime vuosina vähentynyt
sekä maiden sisällä että maiden välillä, mutta aseistuksen maailmanlaajuiset kustannukset ovat tähtitieteellisiä suhteessa maailmanlaajuiseen kehitysapuun, ja ne rahamäärät, jotka kanavoidaan uusien
välineiden ja tapojen löytämiseen rauhan rakentamiseen muodostavat vain yhden tuhannesosan
maailman sotilasmenoista.

Vuonna 2016 SIPRI esitti laskelman miten
maailmanlaajuiset sotilasmenot voitaisiin käyttää
YK:n 17 Kestävän Kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden kustannukset esitetään osuutena globaaleista sotilasmenoista vuonna
2015.
Noin puolet siitä rahasta, joka maailmassa
suunnataan sotaan, eli tappamiseen, haavoitta-

miseen, tärkeän infrastruktuurin tuhoamiseen,
luonnonvarojen hyödyntämiseen sotateollisuudessa, ilmastonmuutokseen ja ympäristön pilaantumiseen, riittäisi saavuttamaan 17 kestävän kehityksen tavoitetta.
Jakamalla edes 10% maailman sotilasmenoista
vuosittain Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamiseksi päästäisiin jokseenkin alkuun.
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•

Korona-pandemian vanavedessä huhtikuussa
2020 yhdysvaltalainen Beyond Nuclear -järjestö
julkaisi ehdotuksen maailman vuotuisten soti-

lasmenojen muuttamiseksi terveydenhoitomenoiksi. Alla olevasta kuvasta näkyy, mihin rahat
riittäisivät:
		

•

Yhdeksän ydinasemaata kuluttaa ydinaseisiin 138
699 dollaria minuutissa.

-

•
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Kansainvälinen kampanja “Move the Nuclear
Weapons Money” julkaisi vuonna 2019 ehdotuksen
siitä, kuinka maailman ydinasevaltioiden ydinaserahat, yli biljoona dollaria, voitaisiin käyttää kestävän kehityksen, terveyden ja sosiaalisen tasa-arvon
edistämiseen. Listan kärjessä ovat seuraavat kohteet:
- 280 miljardia dollaria maailman 780 miljoonan aliravitun ihmisen ruokkimiseen kymmenen vuoden ajan
- 200 miljardia dollaria 2-100 miljoonan talon
rakentamiseen
- 100 miljardia dollaria 400–400 000 sairaalan
tai klinikan rakentamiseen
- 8 miljardia dollaria 20 miljardin puun istuttamiseen ja kasvattamiseen Afrikassa
- 8 miljardia dollaria malarian hävittämiseen
kymmenessä vuodessa, mikä pelastaisi puoli
miljoonaa ihmishenkeä vuodessa

5 miljardia dollaria miljoonan kaivon rakentamiseen Afrikkaan
ilmastonmuutoksen torjunta sisältyy myös laskelmiin; miljardeja aurinkopaneeleihin, tuulipuistoihin ja sähköautoihin 	

2.5.4. Maailman militarisointi ja sotateollisuus
•

Institute for Economics and Peace:in tekemä rauhanindeksi-raportti ”Global Peace Index 2020”
(GPI) luokittelee 163 itsenäistä valtiota ja aluetta heidän rauhanomaisuutensa mukaan. Raportti esittelee tämän hetken kattavimman dataperusteisen analyysin rauhan ja sen taloudellisen arvon kehityksen
suuntauksista sekä siitä miten kehittää rauhanomaisia yhteiskuntia. GPI kattaa 99,7 prosenttia maailman väestöstä.
Rauhan taso ympäri maailmaa on laskenut 2,5
prosenttia vuodesta 2008, ja indeksin mukaan väkivalta maksoi maailmantaloudelle 14,5 biljoonaa dollaria ostovoimapariteettia pelkästään vuonna 2019
(1 909 dollaria henkilöä kohti).
Vuoden 2020 raportissa tarkasteltiin myös siviilihäiriöiden suuntauksia viimeisen vuosikymmenen aikana. Tulokset osoittavat, että siviililevottomuuksien määrä on jyrkästi lisääntynyt vuodesta
2011 lähtien.
Yli 96 maassa on ollut ainakin yksi väkivaltainen
mielenosoitus vuonna 2019. Vuosina 2011 - 2019
mellakoiden määrä nousi 282 prosenttia ja yleislakot lisääntyivät 821 prosentilla.
Euroopassa oli eniten mielenosoituksia, mellakoita ja lakkoja tällä ajanjaksolla, yhteensä lähes
1600 tapahtumaa.
Indeksin mukaan viime vuosikymmenen aikana
ilmaantuneet konfliktit ja kriisit ovat alkaneet lieventyä, mutta ne on korvattu COVID-19:n leviämisestä johtuvalla jännite- ja epävarmuusaallolla.
Pandemian vaikutukset, erityisesti sen taloudelliset
seuraukset, tulevat todennäköisesti vaikuttamaan
vakavasti yhteiskuntien toimintatapaan.
Luonnonkatastrofien määrä on kolminkertaistunut viimeisen neljän vuosikymmenen aikana.
Ilmastonmuutoksen arvioidaan aiheuttavan vuoteen 2050 mennessä jopa 86 miljoonaa uutta maastamuuttajaa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, 40
miljoonaa Etelä-Aasiassa ja 17 miljoonaa Latinalaisessa Amerikassa.
Ekologisen uhkarekisterin (The Ecological
Threat Register (ETR) mukaan vuoteen 2050 mennessä 27 prosenttia maista tulee kärsimään katastro-

faalisesta vesistressistä ja 22 prosenttia katastrofaalisesta ruokapaineesta.
•

SIPRI:n maaliskuussa 2020 julkaistun tiedon
mukaan kansainväliset tärkeimpien aseiden siirrot
viisivuotiskaudella 2015–19 kasvoivat 5,5 prosenttia
verrattuna vuosiin 2010–14. Uusien tietojen mukaan
viimeisten viiden vuoden aikana suurimpia aseiden viejiä olivat Yhdysvallat, Venäjä, Ranska, Saksa
ja Kiina. Asevirta Lähi-itään on lisääntynyt ja Saudi-Arabia on selvästi maailman suurin tuontimaa.

•

Maailmanlaajuiset puolustusmenot nousivat 1,917
biljoonaan dollariin vuonna 2019, mikä on 3,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja edustaa
suurinta kasvua vuodessa sitten 2010. Tämä käy ilmi
SIPRI:n vuosiraportista.
Yhdysvalloilla on edelleen vuonna 2019 maailman suurimmat puolustusmenot. Sen 732 miljardia
dollaria edustaa 38 prosenttia maailman sotilasmenoista. USA:ta seurasivat Kiina (261 miljardia dollaria, 14 prosenttia maailman kokonaismäärästä),
Intia (71,1 miljardia dollaria, 3,7 prosenttia), Venäjä
(65,1 miljardia dollaria, 3,4 prosenttia) ja Saudi-Arabia (61,9 miljardia dollaria, 3,2 prosenttia).
Viiden suurimman maan osuus maailman sotilaallisista kokonaismenoista oli 62 prosenttia.
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SIPRI:n mukaan yhdeksällä ydinasevaltiolla Yhdysvallat, Venäjä, Iso-Britannia, Ranska, Kiina,
Intia, Pakistan, Israeli ja Korean demokraattinen
kansantasavalta (Pohjois-Korea) - oli yhteensä
arviolta 13 400 ydinasetta vuoden 2020 alussa.
Tämä tarkoittaa vähennystä niistä 13 865 ydinaseesta, jotka SIPRI arvioi, että näillä valtioilla oli
vuoden 2019 alussa. Noin 3720 ydinasetta on tällä
hetkellä sijoitettu operatiivisiin ydinasejoukkoihin ja
näistä noin 1800 on välittömässä käyttövalmiudessa.
Ydinaseiden kokonaismäärän väheneminen
maailmassa vuonna 2019 johtui suurelta osin siitä,
että Venäjä ja Yhdysvallat - joilla on edelleen yli 90
prosenttia maailman ydinaseista - purkivat vanhentuneet (eläkkeellä olevat) ydinaseet.
Yhdysvaltain ja Venäjän kahdenvälinen strategisten ydinaseiden vähentämiseen tähtäävä New
START 2010 sopimus saatiin päätökseen vuonna
2018. Vuonna 2019 molempien maiden joukot pysyivät sopimuksessa asetettujen rajojen alapuolella.
Onneksi Yhdysvallat ja Venäjä uudistivat New

START -sopimuksen helmikuussa 2021. Viiden vuoden jatko oli ratkaiseva. Kun tämä on tehty, maiden
tulisi jatkaa neuvotteluja jatkosopimuksesta, joka
käsittäisi lisärajoituksia ja parannettua ydinaseiden
todentamista.
Shannon Kile, SIPRI:n ydinaseriisunnan, asevalvonnan ja ydinsulkuohjelman johtaja, varoitti äskettäin, että keskeisten avoimuutta edistävien ja väärinkäsityksiä estävien Venäjän ja Yhdysvaltojen välisten
viestintäkanavien menetys voi johtaa uuteen ydinasevarusteluun.
SIPRI-vuosikirjan 51. painos paljastaa, että kansainvälisen vakauden edellytykset ovat jatkuvan
heikkenemisen kohteena. Tämä suuntaus heijastuu
muun muassa ydinaseiden valvontaa koskevassa
kriisissä. Shannon Kile korostaa, että tämä on erityisen huolestuttavaa erityisesti aikana jolloin geopoliittiset jännitteet jatkuvasti kasvavat ja jolloin riittäviä toimenpiteitä ydinaseiden tarkkailemiseksi ja
ydinaseiden ja materiaalien leviämisen estämiseksi
puuttuvat.

•

Sekä Yhdysvallat että Venäjä ovat antaneet uusia
tai laajennettuja rooleja ydinaseille sotilaallisissa suunnitelmissaan ja opeissaan. Ne romuttavat valvontaa ja aseriisuntaa koskevia sopimuksia
ja osoittavat, että nykypäivänä ydinaseita voidaan
käyttää muuhun kuin pelotteeseen.
Tämä on merkittävä käänne kohti uutta ydinasevarustelua.
Molemmissa maissa on käynnissä laajat ja erittäin kalliit ohjelmat ydinaseiden, ohjusten ja lentokoneiden toimitusjärjestelmien sekä ydinaseiden
tuotantolaitosten korvaamiseksi ja modernisoimiseksi.
Yhdysvaltojen odotetaan käyttävän 1,2 biljoonaa dollaria seuraavien 30 vuoden aikana nykyisen arsenaalin ylläpitoon ja nykyaikaistamiseen.
Pentagon laajentaa ydinaseohjelmaansa käsittämään “pienitehoisia” ydinaseita, jotka ovat yhtä
voimakkaita kuin Hiroshima- ja Nagasaki-pommit.

•

Muilla ydinasemailla on huomattavasti pienempiä ydinasearsenaaleja, mutta kaikki nämä valtiot
kehittävät tai käyttävät uusia asejärjestelmiä tai
ovat ilmoittaneet aikovansa tehdä niin.
Kiina on keskellä ydinaseidensa merkittävää
modernisointia. Intia ja Pakistan lisäävät hitaasti
ydinaseidensa kokoa ja monimuotoisuutta. Pohjois-Korea pitää edelleen sotilaallisen ydinohjelmansa keskeisenä osana kansallista turvallisuusstrategiaa.

•

Elokuussa 2019 Yhdysvallat vetäytyi Venäjän
kanssa solmitusta INF-sopimuksesta.
Sopimus kielsi maalla sijaitsevat keskimatkan
ohjukset, joiden kantama on 500–5000 kilometriä.
Sopimus oli ratkaisevan tärkeä etenkin Euroopalle.
“Maailma on menettänyt korvaamattoman
ydinsodan jarrun”, sanoi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sopimuksen virallisen päättymisen
jälkeen. Hän korosti, että se lisää ballististen ohjusten aiheuttamaa riskiä ja kehotti kaikkia kansoja
yrittämään löytää uuden tien aseriisuntaan.
ICAN, Nobelin rauhanpalkinnon vastaanottaja vuonna 2017, huomauttaa, että INF-so-

pimuksen romahtamisen myötä Yhdysvallat ja
Venäjä voivat nyt vapaasti rakentaa ja sijoittaa
tämän luokan aseita, mikä tarkoittaa uutta ydinasevarustelua.
Uusien “pienten” taktisten ydinaseiden kehittäminen rajoitettuja hyökkäyksiä varten alentaa
merkittävästi niiden käytön kynnystä, mikä laukaisisi voittamattoman ydinsodan.
Princetonin yliopiston maailmanlaajuisen
turvallisuuden laboratorion tutkijat (Princeton
University’s Program on Science and Global Security) tekivät vuonna 2019 simulaation, joka osoittaa, että rajoitettuna alkanut hyökkäys voi nopeasti
eskaloitua. Vain muutamassa tunnissa suuri osa
Eurooppaa, Yhdysvaltoja ja Venäjää voi muuttua
radioaktiiviseksi helvetiksi. 90 miljoonaa ihmistä
kuolisi tai loukkaantuisi välittömästi.
•

Syyskuussa 2020 YK:n 75 vuotisjuhlan yhteydessä
56 entistä pääministeriä, presidenttiä, ulkoministeriä ja puolustusministeriä 20 Nato-maasta
sekä Japanista ja Etelä-Koreasta julkaisi avoimen
kirjeen, jossa heidän nykyisiä johtajiaan kehotettiin
liittymään ydinasekieltosopimukseen (TPNW).
Kirjeessä todettiin mm.:
“Lähes 14000 ydinaseen olemassa olo kymmenissä paikoissa ympäri maailmaa sekä sukellusveneissä, jotka partioivat jatkuvasti valtamerillä, edustaa tuhoutumiskykyä, joka ylittää
meidän mielikuvituksemme. Kaikkien vastuullisten johtajien on toimittava nyt varmistaakseen, että vuoden 1945 kauhut eivät koskaan toistu. Ellemme toimi - ennemmin tai
myöhemmin onnemme loppuu. Ydinasekieltosopimus tarjoaa perustan turvallisemmalle
maailmalle, vapaa tästä lopullisesta uhasta.
Meidän on hyväksyttävä se nyt ja pyrittävä
saamaan muut tekemään niin. Ydinsodalle ei
löydy parannuskeinoa. Ehkäisy on ainoa vaihtoehtomme. “
Allekirjoittajien joukossa ovat Kanadan, Japanin, Italian ja Puolan entiset pääministerit; entiset
Albanian, Puolan ja Slovenian presidentit; yli kaksi
tusinaa entistä ulkoministeriä; ja yli tusina entistä
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puolustusministeriä. Kaksi allekirjoittajaa on entisiä Naton pääsihteerejä: Javier Solana Espanjasta
ja Willy Claes Belgiasta.
•

24. lokakuuta 2020 - kun 50 valtiota oli ratifioinut
TPNW sopimuksen, joka näin ollen astui voimaan
tammikuussa 2021 - Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton
(IFRC) johtaja Francesco Rocca totesi:
“Tänään on historiallinen päivä: jopa muutama
vuosi sitten unelma ydinasekiellosta, jonka kansainvälinen yhteisö tunnustaisi, vaikutti käsittämättömältä. Tämä on kaikkien maailman
kansalaisten voitto, ja se osoittaa multilaterismin tärkeyden. Haluan onnitella kaikkia 50
valtiota, jotka ovat ratifioineet sopimuksen, ja
kehotan kaikkia muita maailman johtajia toimimaan rohkeasti ja liittymään historian oikeaan
puoleen. ...
Yksinkertainen totuus on, että kansainvälinen
yhteisö ei voi koskaan edes toivoa pystyvänsä toipumaan ydinaseselkkauksen seurauksista. Yhdelläkään kansakunnalla ei ole valmiuksia hallita
ydinaseselkkausta. Se mihin meillä ei ole valmiuksia on estettävä. “

•

ECOCIDE/YMPÄRISTÖTUHO määritellään seuraavasti:
Maantieteellisen alueen laajamittaista, vakavaa tai järjestelmällistä ekosysteemien vahingoittamista, tuhoamista tai hävittämistä joko ihmisen
toiminnan tai muiden syiden vuoksi siinä määrin,
että asukkaiden mahdollisuudet nauttia rauhanomaisesti ja turvallisesti elinympäristöstään ovat
joko mahdottomat tai tiukasti rajoitetut.

•

Ecocide:ista tuli vakavasti otettava käsite kun silloinen Ruotsin pääministeri Olof Palme YK:n
ympäristökonferenssissa Tukholmassa vuonna
1972 tervetuliaispuheessaan korosti elinympäristöjen tuhoamisen kriminalisoinnin merkitystä.

•

Heinäkuussa 2020 tuhansia ympäristöaktiiveja
sekä satoja erittäin tunnettuja tutkijoita ja taiteilijoita toimitti kirjeen EU:lle ja maailman johtajille ecocide:n tunnustamiseksi kansainväliseksi
rikokseksi Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa.

•

Kansainvälinen Ecocide-lakikampanja edistää
kansainvälisen lakimuutosaloitteen lisäämistä Rooman perussääntöön, aiemmin voimaan tulleiden
kansainvälisten rikoslakien rinnalle. Käsittelyä Kansainvälisen rikostuomioistuimen jäsenvaltioiden
kesken suunnitellaan esitettäväksi vuonna 2022.

•

Tällä hetkellä kansainvälinen ryhmä asianajajia
laatii lain yksityiskohtaista luonnosta ja saarivaltiot Malediivit sekä Vanuatu ovat toivoneet lakimuutosta käsiteltäväksi kansainvälisessä rikosoikeudessa
vuonna 2022.

•

Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron
on antanut tukensa lakialoitteelle ja aloitteita on
tehty muun muassa Ruotsin, Belgian ja Espanjan
eduskunnissa.

•

Tammikuussa 2021 Euroopan parlamentti äänesti
asiasta, kehottaen EU:ta ja sen jäsenvaltioita edistämään ecocide:n tunnustamista kansainvälisenä

Suomi - eikä yksikään muu Pohjoismaa - ole allekirjoittanut eikä ratifioinut sopimusta.

2.5.5. Rauhankäsitteen laajentaminen
Rauhan käsitettä on laajennettava käsittämään paitsi
rauhaa kansojen välillä myös rauhaa luonnon kanssa
ja sen ehdoilla.
Maailma kokee koko planeettaa uhkaavan ekologisen kriisin.
Ihmiset tuhoavat järjestelmällisesti maailman ekosysteemiä ja siten heikentävät ihmisen elämän olosuhteita maan päällä.
Siksi tarvitaan täysin uusia lakeja. Kun laajamittaisesta systemaattisesta ympäristön tuhoamisesta säädetään kansainvälinen ympäristötuholaki, eli ecocide-laki, asetetaan puitteet ihmisen toiminnalle
luonnonlakien rajoissa.
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rikoksena Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön mukaisesti.
•

•

•

Pääministeri Sanna Marinille toimitettiin
7.12.2020 vetoomus “Tue ympäristötuhon kansainvälistä kriminalisointia”.
Merkittävät allekirjoittajat vetosivat Suomen hallitukseen, että se ilmoittaisi tukensa ympäristötuhon
(Ecocide) kansainväliselle kriminalisoinnille. Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöä on muutettava siten, että ympäristötuho
(Ecocide) sisällytetään jo voimaan tulleiden rikoslakien rinnalle, jotka kriminalisoivat kansanmurhan,
sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Lakimuutos tarjoaisi yksinkertaisen ja tehokkaan juridisen pelotteen vastuullisissa asemissa oleville.
Puheessaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen
jäsenvaltioiden vuosikokouksen sivutapahtumassa
11.12.2020 ulkoministeri Pekka Haavisto ilmaisi
myös Suomen suhtautuvan kiinnostuksella lakimuutoksen kehitykseen.
Tammikuussa 2021 Suomen entinen presidentti
Tarja Halonen ilmaisi tukensa kansainväliselle Eco-

cide kampanjalle, jonka lehdistötiedotteesta hän
toteaa, että
”Ecocide:n pysäyttäminen kansainvälisen rikosoikeuden avulla on välttämätöntä yhteiskuntiemme ja
talouksiemme eloonjäämiselle ja ratkaisevan tärkeää
maailmanlaajuisen ekosysteemin suojelemiseksi lajirikkauksineen; eräänlaisena ihmiskunnan kollektiivisena henkivakuutuksena.”

•

Mikä tahansa jäsenmaista voi ehdottaa muutosta
Rooman perussääntöön, jonka sitten vähintään 2/3
jäsenvaltioista tulee hyväksyä.
Suomi allekirjoitti Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön vuonna 1998 ja voisi siten
liittyä niiden ensimmäisten valtioiden joukkoon,
jotka ajavat tätä planeetan tulevaisuuden kannalta
elintärkeätä asiaa.

•

Julistamalla ecocide rikokseksi yksilöt, yritykset
ja valtiot voidaan asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen sellaisesta tuhoisasta antropogeenisesta
ympäristön pilaantumisesta ja vahingoittamisesta,
joka johtaa luonnonympäristön peruuttamattomaan
muutokseen.
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2.6. EDESSÄ HAASTEIDEN AIKAKAUSI –
IHMISKUNNAN ELOONJÄÄMINEN
Syyskuussa 2020 YK juhli 75-vuotisjuhliaan ennennäkemättömän maailmanlaajuisen Covid-19 pandemian varjossa.
Kysymys kuuluu olemmeko tulleet vahvemmiksi
ja paremmin varustetuksi toimimaan yhdessä kansainvälisellä areenalla samankaltaisten tai paljon vakavimpien tilanteiden sattuessa tulevaisuudessa? Onko
meillä valmiudet toteuttaa Agenda 2030 -tavoitteet
suunnitelmien mukaisesti, vai kasvavatko epäluottamus ja eristyneisyys edelleen? Onko meillä valmiudet hylätä militarisointi ja sodat instituutiona siirtyäksemme sodan kulttuurista rauhan kulttuuriin?
Tiede on antanut ihmiskunnalle välineet luoda
yhteiskunta ilman laajamittaisia ympäristötuhoja, nälkää ja jokapäiväistä sairauden ja sodan pelkoa. Mutta
tiede on myös antanut ihmiskunnalle välineet tuhota
maapallomme muutamassa tunnissa.
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Ympäri maailmaa löytyy erittäin vaikutusvaltainen
ja varakas sodan infrastruktuuri. Puolustusministeriöt
käyttävät avokätisesti kansalaisten verorahoja valmistautumiseen sotaan ja sodan käymiseen. Aiheuttaen
julmia kärsimyksiä ja tuhoja.
Sen vastapainoksi sekä kansalaisten todellisen
turvallisuuden ja eloonjäämisen turvaamiseksi tarvitaan ministeriö, jonka tehtävä on rauhan infrastruktuurin edistäminen ihmisten välillä ja luonnon kestokykyä kunnioittamalla sekä kestävän ja
oikeudenmukaisen kehityksen turvaaminen maailmanlaajuisesti.
Lähivuosien on oltava rauhankulttuurin ja kestävän kehityksen eteenpäin viemisen vuoropuhelun vuodet. Meidän on kaikilla tasoilla keskusteltava prioriteeteistämme ihmisperheenä ja siitä, miten voimme
rakentaa paremman tulevaisuuden kaikille ennen kuin
on liian myöhäistä. Tässä keskustelussa Suomen Rauhan ja kestävän kehityksen ministerillä olisi ratkaiseva
rooli toimia edelläkävijänä ja haastajana.

3.
LÄHTEET:
1. RAUHAN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN
MINISTERIÖ
Yhdistyneiden Kansakuntien PERUSKIRJA
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1956/19560001/19560001_2
YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/
UN – declaration on the right to peace (oikeus rauhaan)
https://digitallibrary.un.org/record/855187
https://digitallibrary.un.org/record/858594?ln=en
ETYJ (OSCE) – Uuden Euroopan Peruskirja
http://www.maailmanmuutos.fi/smm/1/smm1laat1174.htm
OSCE – Charter of Paris for a new Europe 1990
https://www.osce.org/files/f/documents/0/6/39516.pdf
European Leadership Network (ELN) - Recommendations of the Participants of the Expert Dialogue on
NATO-Russia Military Risk Reduction in Europe
– December 2020
https://www.europeanleadershipnetwork.org/
wp-content/uploads/2020/12/8-2a-Russia-NATO-Statement-Final-Draft.pdf
UNITED NATIONS - Attaining Sustainable Development Goals by 2030 Will Be Impossible at Current
Investment Rate, Deputy Secretary-General Tells
Global Compact CEO Event
https://www.un.org/press/en/2019/dsgsm1347.
doc.htm
UNITED NATIONS – The Sustainable Development
Goals Report 2020
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf
WFP chief uses Nobel speech as call for action to avert
‘hunger pandemic’
https://news.un.org/en/story/2020/12/1079742

WFP Chief urges world to use its wealth to prevent
famine in Nobel acceptance speech
https://www.wfp.org/news/
wfp-chief-urges-world-use-its-wealth-preventfamine-nobel-acceptance-speech
UN News - More uprooted, fewer return, pushing
forcibly displaced above 80 million
https://news.un.org/en/story/2020/12/1079642
UNHCR, Mid-Year-Trends 2020
https://www.unhcr.org/statistics/
unhcrstats/5fc504d44/mid-year-trends-2020.
html
Suomen perustuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
Calling for Ministries of Peace all around the World
- International Day of Peace Geneva, 21 September 2018
https://www.ministerodellapace.org/wp-content/
uploads/2018/09/CallingforMinistriesofPeace.
pdf
UN - UNODA Occasional Papers – No. 33, October
2019 - United Nations Efforts to Reduce Military
Expenditures: A Historical Overview
https://www.un.org/disarmament/publications/
occasionalpapers/unoda-occasional-papers-no-33-october-2019/
Agenda 2030 – delmål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen/
Resolution 1325
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
dokument/motion/fns-sakerhetsradsresolution-1325-om-kvinnor_H3022292
Konvention om kärnvapenförbud - The Treaty on
the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW)
https://www.un.org/disarmament/wmd/
nuclear/tpnw/

23

EU:n kotisivu EU&mina - MINKÄ ASIOIDEN
PUOLESTA EU TOIMII?
https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/fi/
WHATS_ON_THE_EUs_AGENDA.html
UN - Declaration on the Right of Peoples to Peace
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/
Pages/RightOfPeoplesToPeace.aspx
Global Alliance for Ministries and Infrastructures for
Peace (GAMIP)
http://www.gamip.org/
Ministry for Peace Australia
https://mfpa.org.au/
John F.Kennedy - ADDRESS TO THE UNITED
NATIONS GENERAL ASSEMBLY
https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/
historic-speeches/address-to-the-united-nations-general-assembly
Hufvudstadsbladet - Maria Zacharova: Vi öppnade oss
för väst och ni svarade med att omgärda oss med
taggtråd
https://www.hbl.fi/artikel/
maria-zacharova-vi-oppnade-oss-for-vast-och-nisvarade-med-att-omgarda-oss-med-taggtrad/
The Guardian – Humanity is waging war on nature,
says UN secretary general
https://www.theguardian.com/
environment/2020/dec/02/
humanity-is-waging-war-on-nature-says-un-secretary-general-antonio-guterres
Peter Maurer – World Economic Forum - Humanitarian crises are on the rise. By 2030, this is how we’ll
respond
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/
humanitarian-crisis-are-on-the-rise-by-2030-thisis-how-well-respond/
Peter Maurer – Word Economic Forum - Top quotes
and stories from our meeting in Dubai
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/
highlights-from-our-meeting-in-dubai/

-----------------------------

2. TAUSTA-AINEISTO JA PERUSTELUT
2.1. Historiallinen tausta
Nordic nuclear weapons free zones – Three “Waves”
of the Kekkonen Plan and Nordic Security in the
1980s
https://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/096701068001100103?journalCode=sdia
SALT - Fifty Years Ago, the First Strategic Arms
Limitation Talks Began
https://www.armscontrol.org/blog/2019-11-17/
fifty-years-ago-first-strategic-arms-limitationtalks-began
ETYJ – Suomi kylmässä sodassa
http://www.kylmasota.fi/fi/index.
php/ajanjakso/liennytyksen-kausi-1969-1979/206-4-kylman-sodan-lientyminen-ja-uusi-kiristyminen-1969-1980/4-1-euroopan-tilanteen-vakiintuminen-ja-liennytyskehitys/4-1-4-liennytyskehitys-ja-euroopan-turvallisuus-ja-yhteistyokonferenssin-alku/41-4/833-etyk-neuvottelut-helsingissa-ja-genevessa
ETYJ - Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
- Suomen pysyvä Etyj-valtuuskunta, Suomen
suurlähetystö Wien
https://finlandabroad.fi/web/osce/lyhyesti-etyjista
Ilta-Sanomat - Suomi on taas maailman napa
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005756798.
html
-----------------------------

2.2. Suomen hallitusohjelma
Marinin hallituksen ohjelma
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/
hallitusohjelma/suomi-kokoaan-suurempi-maailmalla
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-----------------------------

2.3. Suomi ja maailmanrauha - tilanne tänään
Examples on international training and exercise
events in which Finland will participate or which
will be organised by Finland in 2018
https://www.defmin.fi/files/4105/
Finland_participation_in_international_training_and_exercises_2018.pdf
Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – status report
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-9&chapter=26
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)
https://www.un.org/disarmament/wmd/
nuclear/npt/text/
Yle uutiset - Sotilasasiantuntija: USA:n vetäytyminen ydinohjussopimuksesta voisi johtaa
asevarustelukierteeseen – uhkana sopimukseton tila
https://yle.fi/uutiset/3-10467955
-----------------------------

2.4. Suomi ja Agenda 2030 - tilanne tänään
UNITED NATIONS – The Sustainable Development
Goals Report 2020
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf
SDG – Moment 2020
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
blog/2020/09/un-urges-bold-action-for-worldto-recover-from-covid-19-and-build-a-betterfuture-for-all/
Statistics Finland - UN meeting to consider speeding up the implementation of Agenda 2030 for
Sustainable Development
https://www.stat.fi/uutinen/un-meeting-to-consider-speeding-up-the-implementation-of-agenda-2030-for-sustainable-development

POLKU2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi – 15.2.2019 – SYKE (Suomen
Ympäristökeskus), HELSUS (Helsinki Institute
of Sustainable Science), Demos Helsinki
https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/Documents/
POLKU2030%20valiokuntaesitys%2015.2.pdf
-----------------------------

2.5. Kansainvälinen perspektiivi –
kohtalonkysymykset ja ratkaisut
World Academy of Science
http://www.worldacademy.org/content/overview
World Academy of Art and Science - GLOBALISTICS 2020: GLOBAL ISSUES AND FUTURE
OF HUMANKIND
http://www.worldacademy.org/conference-page/global-issues-and_future_of_mankind
The Sustainable Development Goals report 2020
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
UNHCR – Forced displacement passes 80 million by
mid-2020 as COVID-19 tests refugee protection
globally
https://www.unhcr.org/news/
press/2020/12/5fcf94a04/forced-displacement-passes-80-million-mid-2020-covid-19-tests-refugee-protection.html
UN – Migration
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/
migration/
The New Humanitarian - In the news: International
aid reached record levels in 2019
https://www.thenewhumanitarian.org/
news/2020/04/17/international-aid-record-level-2019
OXFAM - New OECD figures show international
aid woefully inadequate to fight the coronavirus
crisis
https://www.oxfam.org/en/press-releases/
new-oecd-figures-show-international-aid-woefully-inadequate-fight-coronavirus-crisis
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UN - World Social Report 2020 focusing on ‘Inequality in a Rapidly Changing World’
https://www.un.org/development/desa/
dspd/2019/12/wsr2020-summary/
Oxfam – Time to Care Report
https://www.oxfam.org/en/research/time-care
SIPRI - The opportunity cost of world military spending
https://www.sipri.org/commentary/blog/2016/
opportunity-cost-world-military-spending
A Department of Actual Defense in a Time of Coronavirus, David Swanson, WorldBeyondWar.org
https://www.scoop.co.nz/stories/HL2004/
S00030/a-department-of-actual-defense-in-a-time-of-coronavirus.htm
Beyond Nuclear International: How much is 1 trillion dollar:
https://beyondnuclearinternational.
org/2019/09/08/how-much-is-a-trillion-dollars/
-----------------------------

2.5.4. Maailman militarisointi ja sotateollisuus
Global Peace Index 2020
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/
uploads/2020/10/GPI_2020_web.pdf
Forbes - The State Of Global Peace In 2020
https://www.forbes.com/sites/
niallmccarthy/2020/06/11/the-state-of-globalpeace-in-2020-infographic/
SIPRI – USA and France dramatically increase
major arms exports; Saudi Arabia is largest arms
importer
https://www.sipri.org/media/
press-release/2020/usa-and-france-dramatically-increase-major-arms-exports-saudi-arabia-largest-arms-importer-says
DefenseNews - Global defense spending sees biggest
spike in a decade
https://www.defensenews.com/
global/2020/04/27/global-defense-spendingsees-biggest-spike-in-a-decade/
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SIPRI - Nuclear weapon modernization continues
but the outlook for arms control is bleak: New
SIPRI Yearbook out now
https://www.sipri.org/media/
press-release/2020/nuclear-weapon-modernization-continues-outlook-arms-control-bleaknew-sipri-yearbook-out-now
ICAN – INF treaty collaps
https://www.icanw.org/the_inf_treaty_s_definitive_collapse_dawn_of_a_new_nuclear_arms_
race
Svenska Yle – INF avtalet
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/08/02/
ryssland-och-usa-skrotade-formellt-karnvapenavtalet-inf-ny-kapprustning-befaras
The Guardian – US nuclear weapons: first low-yield
warheads roll off the production line
https://www.theguardian.com/world/2019/
jan/28/us-nuclear-weapons-first-low-yield-warheads-roll-off-the-production-line
Reuters - Special Report: In modernizing nuclear
arsenal, U.S. stokes new arms race
https://www.reuters.com/article/
us-usa-nuclear-modernize-specialreport-idUSKBN1DL1AH
Ny Teknik - ”Taktiska” kärnvapen kan leda till 90
miljoner offer på bara några timmar
https://www.nyteknik.se/samhalle/
taktiska-karnvapen-kan-leda-till-90-miljoner-offer-pa-bara-nagra-timmar-6971742
Independent - US-Russia nuclear war would kill 34
million people within hours and is increasingly
likely, Princeton study concludes
https://www.independent.co.uk/news/world/
americas/us-russia-nuclear-war-trump-putin-simulation-europe-nato-a9109116.html
Global Zero - New Princeton Video Myth-busts
“Limited” Nuclear War
https://www.globalzero.org/updates/new-princeton-video-myth-busts-limited-nuclear-war/
ICAN - 56 former leaders and ministers of US allies
urge states to join the nuclear weapon ban treaty
https://www.icanw.org/56_former_leaders

IFRC - Nuclear ban: “Today is an historic day. We
call on world leaders to act with courage and
join the right side of history”
https://media.ifrc.org/ifrc/press-release/
nuclear-ban-today-historic-day-call-world-leaders-act-courage-join-right-side-history/
-----------------------------

2.5.5. Rauhankäsitteen laajentaminen
Ecocide Law Finland
https://ecocidelawfinland.org/
Stop Ecocide homepage
https://www.stopecocide.earth/making-ecocidea-crime
Sveriges riksdag – Ecocide - Motion till riksdagen
- 2014/15:1653
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/
motion/ecocide_H2021653
EARTH.ORG - Why Ecocide Should be an International Crime – December 30th 2020
https://earth.org/ecocide-should-be-a-crime-in-international-law/
You must stop pretending that we can solve the climate- and ecological crisis without treating it
as a crisis - letter to all EU leaders and heads of
state on 16 July 2020
https://climateemergencyeu.org/
Vetoomus Sanna Marinille - Tue ympäristötuhon
kansainvälistä kriminalisointia
https://ecocidelawfinland.org/2020/12/10/
vetoomus-luovutettu-paaministeri-marinille-7-12-2020/
Stop ecocide - FORMER PRESIDENT OF FINLAND, TARJA HALONEN, EXPRESSES HER
SUPPORT FOR AN INTERNATIONAL CRIME
OF ECOCIDE
https://www.stopecocide.
earth/press-releases-summary/
former-president-of-finland-tarja-halonen-supports-an-international-crime-of-ecocide

-----------------------------

2.6. Edessä haasteiden aikakausi –
ihmiskunnan eloonjääminen
Dwight D. Eisenhower - Address to the American
Society of Newspaper Editors delivered 16 April
1953, Statler Hotel, Washington, D.C.
https://www.americanrhetoric.com/speeches/
dwighteisenhowercrossofiron.htm
Mikhail Gorbachev, Time Magazine April 15, 2020 When the Pandemic Is Over, the World Must
Come Together
https://time.com/5820669/mikhail-gorbachev-coronavirus-human-security/
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