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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.
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OSA 7.

HANNA NIITTYMÄKI
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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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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 kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi opetus- ja kasvatustyöllä.
Hyviä arvoja kannattaa siis jatkuvasti vahvistaa.
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(Nettilähde:
http://www.peace.ca/
whatispeaceeducationbyadams.htm,
käännökset Hanna N.)

POHJOISMAISET
RAUHANKESKUSTELUT
DEGERFORSISSA

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 sananja painovapauden sekä kansan
kulttuurin puolesta.
Seminaarin tavoite oli
tutkia, miten lähialueidemme ja
kaukaisemmatkin tapahtumat vaikuttavat Pohjoismaiden ja Euroopan
turvallisuuteen. Tästä ja kansainvälisen 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 kansalaisjärjestöjen ja -verkostojen nimekkäiden
edustajien alustuksia, heidän
joukossaan esimerkiksi Jan Myrdal.
Keskustelimme alustusten herät-

projektista luoda Itämerestä rauhan
meri. Siihen kuuluisi muun muassa
Bornholmin ja Gotlannin saarten
militarisoinnin vastustaminen sekä
Ahvenanmaan pitäminen demilitarisoituna 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 järjestettävään seminaariin teemalla
Pohjoismaat rauhanvyöhykkeeksi.
Pyydetty puheenvuoroni koski
Suomen toimintaa Nato-jäsenyyttä
vastaan. Myös muiden pohjoismaiden edustajat kertoivat omasta
toiminnastaan. Kaikkialla on sama
ongelma: on vaikeaa aktivoida
ihmisiä. Ruotsissa rauhanjärjestöjen edustajat tekevät yhteistyötä

