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OSA 7. 

HANNA NIITTYMÄKI  

Rauhankasvatusneuvolan täti inspiroitui, kun löysi netin syövereistä kanadalaisen Wanupin koulun rehtorin Lori 
Adamsin ajatuksia siitä, mitä on rauhankasvatus. Lori on 30-vuotisen kasvattajan uransa aikana tullut siihen tulokseen, 
että rauhankasvatuksen vision ja filosofian voi tiivistää kuuteen periaatteeseen, joita tässä hieman kommentoin.
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Juttusarjassa annetaan käytännönläheistä 
vinkkausta rauhankasvatuksen toteutukseen. 

Rauhankasvatus on hieno sana, jota ei ole syytä hylätä, vaikkei 
se ole ollutkaan muodissa sitten 1980-luvun. Sitä paitsi jokaisen 
meistä on hyvä harjoittaa rauhankasvatusta aina kun tilaisuus 
tarjoutuu. Kätilönä Rauhankasvatusneuvolassa toimii opettaja 

Hanna Niittymäki Jakomäen peruskoulusta.

(Nettilähde: 
http://www.peace.ca/

whatispeaceeducationbyadams.htm, 
käännökset Hanna N.)

���

Rauhallisen maailman perustusten 

luominen on yksi suurimmista haasteista 

perheille, kouluille, yhteisöille ja hallituksille

• Rauha alkaa kotona, leviää sieltä kouluihin ja yhteisöihin, 

tulee osaksi työyhteisöjä ja johtaa pikkuhiljaa maailman-

laajuisesti epäoikeudenmukaisuuksien oikaisuun. 

Vaikka välillä näyttäisi ihan muulta, on maailma 

kuitenkin jatkuvasti muuttunut myös parempaan suuntaan: 

yhä useampi lapsi pääsee kouluun, köyhyys on vähentynyt 

ja aina silloin tällöin joku sota loppuu.
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Kasvatus luo pohjan yhteisölle

* Mitä sivistyneempi on yhteisömme, 

sitä rikkaampi on elämämme laatu  

Tällä ei varmaankaan tarkoiteta pelkkää 

kirjaviisautta, vaan nimenomaan sellaista 

sydämen sivistystä, joka saa meidät näkemään 

saman ihmisyyden kaikissa yksilöissä.
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Lapset ovat avain tulevaisuuteen

• Se, mitä lapset oppivat, määrää elämän laadun 
tulevaisuudessa.
• Ennen kaikkea ne arvot, jotka lapsille 
kehittyvät, ovat keskeisessä asemassa.

Vaikka puhutaankin paljon siitä, että arvot 
periytyvät perheissä ja suvuissa sukupolvilta toisille, 
niin tutkimusten mukaan arvoihin voidaan kuiten-
kin vaikuttaa esimerkiksi opetus- ja kasvatustyöllä. 
Hyviä arvoja kannattaa siis jatkuvasti vahvistaa. 
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Koulutuksen merkitys on suuri 

tiedostamisen lisäämisessä

• Politiikka, talous, terveys ja koulutus ovat 

asioita, jotka vaikuttavat sekä omaan elämäämme 

että yhteisömme elämään.

Uudet opetussuunnitelmat kehottavat meitä opettajia 

erityisesti kasvattamaan oppilaista aktiivisia 

maailmankansalaisia. Ehkä tärkein taito aktiiviselle 

kansalaiselle on kriittinen lukutaito, että aktivoiduttaisiin 

nimenomaan hyvän ja oikean puolesta. 
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Lasten ja aikuisten on ryhdyttävä aktiivisesti rakentamaan rauhallisempaa maailmaa.  

Esimerkiksi voisin ehdottaa, että jokainen kenen tahansa lapsen kanssa tekemisissä oleva muistaisi, että voi koko ajan toimia rauhankasvat-
tajana ottamalla esiin tärkeitä keskustelunaiheita 
ja toimimalla itse esimerkillisesti. Ja jos joku lapsi sattuu tätä lukemaan, niin muistakoon, että aina kannattaa vähän opastaa pöljiä puhuvia tai huonosti käyttäytyviä aikuisia.
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Koulut eivät ole yhteisöistä erillisiä 
saarekkeita vaan niiden heijastumia• Paikallisten ja globaalien yhteisöjen tärkein mittari 

on niiden yhdenvertaisuuden aste ja yhteisön jäsenten 
keskinäinen välittäminen.• Jos emme tiedä, mitkä ovat arvojamme, 

emme voi vaalia niitä.

Päivänselvä asia, niin koulun käytäviltä kuin maailman 
sotatantereiltakin: epäoikeudenmukaisuus tai tunne siitä 
synnyttää konfliktit. Yhdenvertaisuus edellyttää aitoa 
välittämistä ja toisten arvostamista.
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S ain ystävällisen kutsun 
osallistua pohjoismaisiin 
rauhankeskusteluihin, 

jotka pidettiin elokuussa Ruotsin 
Värmlannin Degerforsissa. Folket i 
Bild – kulturfront (FiB) on järjestänyt 
näitä keskusteluja jo viisi vuotta. 
FiB on puolueisiin sitoutumaton, 
anti-imperialistinen järjestö sanan- 
ja painovapauden sekä kansan 
kulttuurin puolesta.

Seminaarin tavoite oli 
tutkia, miten lähialueidemme ja 
kaukaisemmatkin tapahtumat vai-
kuttavat Pohjoismaiden ja Euroopan 
turvallisuuteen. Tästä ja kansain-
välisen oikeuden näkökulmasta 
tarkasteltiin isäntämaasopimusten 
ja sotaharjoitusten perusteella 
lisääntynyttä Naton toimintaa 
lähialueilla, vallankaappausta ja 
sisällissotaa Ukrainassa, Krimin 
liittämistä Venäjään, Syyrian sotaa 
sekä maidemme osallistumista 
Ranskan toimintaan Malissa.

Saimme kuulla kansalaisjärjes-
töjen ja -verkostojen nimekkäiden 
edustajien alustuksia, heidän 
joukossaan esimerkiksi Jan Myrdal. 
Keskustelimme alustusten herät-
tämistä ajatuksista pienryhmissä, 

POHJOISMAISET 
RAUHAN KESKUSTELUT 
DEGERFORSISSA

projektista luoda Itämerestä rauhan 
meri. Siihen kuuluisi muun muassa 
Bornholmin ja Gotlannin saarten 
militarisoinnin vastustaminen sekä 
Ahvenanmaan pitäminen demi-
litarisoituna jatkossakin. Tähän 
Itämeri-projektiin osallistuisivat 
lähinnä sen ympärillä asuvat 
rauhanaktiivit.

Kalottialueella olisi vastaavaa 
toimintaa. Jos joku etelästä haluaa 
osallistua pohjoiseen toimintaan, 
hän on tervetullut, ja myös 
toisin päin, mutta ideana on toimia 
poikittain yhteispohjoismaisesti, 
kuten myös sotilaalliset viritykset 
tapahtuvat. Mahdollisuuksien 
mukaan luodaan myös yhteyksiä 
Venäjään ja Baltian maihin.

Saimme avoimen kutsun 
Tukholmaan 4.2.2017 järjestet-
tävään seminaariin teemalla 
Pohjoismaat rauhanvyöhykkeeksi.

Pyydetty puheenvuoroni koski 
Suomen toimintaa Nato-jäsenyyttä 
vastaan. Myös muiden pohjois-
maiden edustajat kertoivat omasta 
toiminnastaan. Kaikkialla on sama 
ongelma: on vaikeaa aktivoida 
ihmisiä. Ruotsissa rauhanjärjestö-
jen edustajat tekevät yhteistyötä 
Ei Nato-jäsenyydelle! -verkostossa, 


