
Lehdistötiedote: Mielenilmaisu lauantaina 21.1 klo 15.30 Oodin edessä 

Maailma ilman ydinaseita 
 

Huomenna 22.1. YK:n ydinaseita kieltävä sopimus on ollut voimassa kaksi vuotta. EU maista Irlanti, 
Itävalta ja Malta ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Suuri enemmistö suomalaisista vastustaa 
ydinaseita. Siksi Suomen tulee kiireellisesti allekirjoittaa ja ratifioida ydinaseita kieltävä sopimus 
(Treaty on the, Prohibition of Nuclear Weapons). 

 

Sodan lietsonnan tilalle rauhankulttuuria 
Yhteisestä maapallokodistamme huolehtiminen on keskeisin tehtävämme. Rauhankulttuurin 
ihmiskuvan mukaan pystymme yhdessä vastaamaan ilmastokriisiin ja luomaan oikeudenmukaisen 
maailman. 
Rauhankulttuurin maailmankuvassa rauha nähdään realistisena tavoitteena. Yhteinen ilma ja vesi 
ei tunne valtakuntien rajoja. Yhteinen maapallokotimme ja siitä huolehtiminen on keskeisin 
tehtävä aikamme ilmastokriisin haasteessa. 

Meidän tavoitteemme on YK:n periaatteisiin perustuva maailmanjärjestys, joka perustuu 
rauhanomaiseen yhteistyöhön ja luottamukseen. Neuvottelut rauhasta käydään diplomatian 
keinoin ei asein. 
 

Rauhanryhmä 2022/ Naiset mustissa 
Yhteystiedot: Leena Eräsaari, leena.erasaari@gmail.com; 040 8367738 

 

Press release: Expression of opinion on Saturday 21.1 at 15:30 in front of Oodi 

A world without nuclear weapons  

 

[Unoffical translation below] 

 

Tomorrow 22.1. The UN treaty banning nuclear weapons has been in force for two years. EU countries Ireland, Austria 
and Malta have signed the agreement. A large majority of Finns oppose nuclear weapons. Therefore, Finland must 
urgently sign and ratify the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. 

 

A culture of peace instead of war-mongering 

Taking care of our common home on Earth is our most important task. According to the human image of peace 
culture, together we can respond to the climate crisis and create a just world. 

In the worldview of the culture of peace, peace is seen as a realistic goal. Common air and water know no borders of 
kingdoms. Our common global home and taking care of it is the most central task in the challenge of the climate crisis 
of our time. 

Our goal is a world order based on UN principles, based on peaceful cooperation and trust. Negotiations for peace are 
conducted through diplomatic means, not weapons. 

 

Peace group 2022/ Women in black 

Contact information: Leena Eräsaari, leena.erasaari@gmail.com; 040 8367738 
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