KUUSI SYYTÄ BOIKOTOIDA
TURKKIA
1. Turkki on fasistinen valtio
Vuonna 2015 rauhanneuvottelut Turkin valtion ja PKK:n
(Kurdistanin työväen puolue)
välillä epäonnistuivat. Valtio
hyökkäsi siviiliväestöä kohtaan julmimmin sitten 1990luvun. Armeija iski kaupunkeihin ja kyliin ja asetti ulkonaliikkumiskieltoja, joiden
myötä kenet tahansa kadulla
nähty voitiin ampua. Kokonaisia naapurustoja ja kyliä
jyrättiin nurin perustuksiaan
myöten.
Heinäkuussa 2016 Turkissa
yritettiin vallankaappausta,
mutta yritys epäonnistui.
Tätä on seurannut puhdistusten aalto, jonka aikana

satojatuhansia ihmisiä on
pidätetty ja erotettu työtehtävistään. Yli 180 tiedotusvälinettä on suljettu ja satoja
toimittajia on pidätetty.
Eriäviä mielipiteitä ei suvaita.
Turkissa on tällä hetkellä
enemmän toimittajia telkien
takana kuin missään muussa
valtiossa. Turkin presidentti
Erdogan on muuttanut perustuslakia määräten itselleen
ehdottoman vallan. Hän on
myös vanginnut suuren osan
oppositiosta. Koronapandemian varjolla Erdogan on
tiukentanut otettaan entisestään ja toimittanut syytteitä
kaikille, jotka ovat uskalta-

neet kyseenalaistaa hallituksen saamattomuutta koronan
suhteen. Voit lukea lisää Turkin ihmisoikeusloukkauksista

esimerkiksi Amnestyn
sivuilta:
https://www.amnesty.fi/turki
sta-taytyy-puhua/

2. Turkki käy laitonta miehityssotaa
Koillis-Syyriassa
Turkki jihadistiliittolaisineen
hyökkäsi Koillis-Syyrian autonomiselle alueelle lokakuussa 2019. Turkki pyrkii
miehittämään koko Turkin ja
Syyrian välisen rajavyöhykkeen ja työntämään aluetta
asuttavat kurdit, arabit, armeenit, assyyrialaiset ja muut
ihmisryhmät 30 kilometriä
kauemmaksi Turkin rajasta.
Heidän tilalleen Turkki haluaa
asuttaa syyrialaispakolaisia,
jotka ovat kotoisin muista
Syyrian osista. Sota täyttää
etnisen puhdistuksen piirteet.

Sodassa on todistetusti
käytetty kemiallisia aseita,
hyökätty siviilikohteisiin
sekä lääkintähenkilökuntaa
vastaan ja teloitettu julmalla tavalla naisia, esimerkiksi
Tulevaisuuden Syyria puolueen puheenjohtaja
Hevrîn Khelef.
Siviiliväestö elää alueella
jatkuvan pelon alaisena.
Turkin miehityksen myötä
jihadistisolujen pääsy
alueelle on vapaampaa ja
solujen hyökkäykset ovat
lisääntyneet.

Tämä ei myöskään ole ensimmäinen kerta, kun Turkki
on hyökännyt Koillis-Syyrian
kurdivaltaiselle alueelle.
Vuonna 2018 Turkki miehitti

Afrinin alueen, silloinkin
liittoutuen jihadististen
militioiden kanssa. Turkin
liittolaisten riveissä taistelee
lukuisia ISIS-taistelijoita.

3. Turkin ulkomaanpolitiikka nojaa
sodankäyntiin ja aluelaajennuksiin
Turkin valtion puolustustarvikkeiden hankintavirasto
paljasti kunnianhimoiset asehankintasuunitelmat vuodelle
2020, vaikka Turkin talous

kärsii voimakkaasti 2018
alkaneesta lamasta ja siitä
juontuvista talousvaikeuksista. Turkin hallitus on siitä
huolimatta työntänyt rahaa

asevarusteluun, ja sodankäyntiin jo useammalla rintamalla. Näyttääkin siltä, että
lokakuussa 2019 alkaneen
Koillis-Syyrian sodan on
arvioitu olevan Erdoganille
osin sisäpoliittinen projekti,
jolla hän pyrkii viemään
huomiota pois maan talousvaikeuksista ja poliittisesta
heikkoudestaan. Turkin
hallinto elvyttää Ottomaanien
aikaista aggressiivisen
nationalistista ideologiaa,
jonka sekulaarius on korvattu
islamistisella maailmankuvalla. Visiona on Turkin
alueellinen laajentuminen
Ottomaani-imperiumin
aikaisiin rajoihin. Erdogan on
jo vuosia sitten julkisesti
kritisoinut 1920 tehtyä
Lausannen sopimusta siitä,
että se jätti modernin Turkin
rajoineen liian pieneksi
Ottomaanien imperiumin
hävitessä ensimmäisen
maailmansodan. Erdogan on
vaatinut "Turkin historiallisten oikeuksien" palauttamista

liittyen muun muassa Irakin
Mosulin kaupunkiin ja Kreikan Aegean saariin. Näille
niin kutsutuille oikeuksilleen
Turkki rakentaa sodankäynnin ulkopolitiikkaansa.
Turkki on äitynyt uhkailemaan Kreikkaa sodankäynnillä itäisellä Välimerellä jo
vuosia kehittyneen pattitilanteen takia. Siinä on kyse
Kreikan, Turkin ja Kyproksen
eskaloituneesta riidasta,
jossa Turkki etsii Välimeren
pohjasta energiavarantoja
alueella, jonka Kreikka vaatii
kuuluvan omaan mannerkielekkeeseensä.
Turkki on viime kesästä asti
suorittanut kuolettavia
ilmaiskuja ja vahvistanut
maajoukkojensa asemia
Pohjois-Irakin kurdialueella.
Turkki sanoo kohdistaneensa hyökkäykset jo vuosikymmeniä Medya Zonen
vuoristoalueella tukikohtaa
pitäneisiin PKK:n sisseihin,

mutta hyökkäyksissä on
kuollut myös sivii-ejä. Yli
1500 siviiliä on joutunut
lähtemään pakolaisiksi
alueelta. Myös Pohjois-Irakin
Kurdistanin aluehallinnon
KRG:n valta-puolue KDP on
sekaantunut sotaan tehden
yhteistyötä Turkin hallinnon
kanssa.
Turkki on sekaantunut sekä
aseelliseen konfliktiin Libyassa, että alkaneeseen sotaan Azerbaizanin ja Armenian välillä Vuoristo-Karabahin
konfliktissa. Vuoristo-Karabah julistautui itsenäiseksi
Armenian tuella vuonna 1991.
Turkki on tukenut avoimesti
Azerbaizanin joukkoja.
Konfliktin eturintamalla on
tiettävästi käytetty Turkin
toimittamia miehittämättömiä
lennokkeja. Ilmaiskut ovat
kohdistuneet myös siviileihin
ja niissä on kuollut ihmisiä.
Esimerkiksi Kanada on
reagoinut tähän lakkautta-

malla lennokkien keskeisten
komponenttien myynnin
Turkille. Libyaan Turkki on
lähettänyt tuhansia jihadistitaistelijoita sekä miehittämättömiä lennokkeja ja
muita aseita tukemalleen
YK:n tunnustamalle Tripolin
hallitukselle.

Sodankäynnillään, imperiumi-fantasioillaan, erinäisten
valtojen asevarustelulla sekä
resurssien haalimisella
Turkin johtaja Erdogan pyrkii
kääntämään osaltaan Tur-

kin talouden nousuun ja
suosionsa kasvuun, koska
talouden huojuessa myös
tuki Erdoganille tulee
vähenemään.

4. Erdoganin valtajärjestelmä ja
asekauppa ovat suoraan riippuvaisia
Turkin matkailualasta
Vuoden 2020 aikana turistien
määrä Turkissa on ollut
rajussa laskussa koronapandemian iskettyä jo ennestään horjuvaan talouteen.
Erdoganin hallitus on tehnyt
kaikkensa avatakseen koronan kourissa kamppailevan
maan turisteille, onhan Turkin
talous erittäin riippuvainen
turismista.
Matkailualan yritykset kytkeytyvät aseteollisuuden
kanssa yhteen omistuksen
kautta. Turkkilaiset holding-

yhtiöt, jotka omistavat paitsi
matkailualan yrityksiä ja hotelleja, omistavat myös aseyhtiöitä. Yhtiöiden johto on
Erdoganin perheen ystäväpiiriä.
Vuoden 2018 laman myötä
Turkin liira menetti kolmanneksen arvostaan ja inflaatio
vain jatkuu. Maailman Pankin
mukaan laman jäljiltä Turkissa elää 1.5 miljoonaa ihmistä
enemmän köyhyysrajan
alapuolella.

Työttömyys on noussut
huikeisiin lukemiin ja minimipalkka on niukasti nälkiintymisrajan yläpuolella,
samalla kun Turkin hallinto
kanavoi holtittomasti rahaa
kannattajilleen. Kannattajien
lisäksi vuoden 2021 valtion
budjetista on varattu merkittävä osa Erdoganille
tarkoitettuun palatsinrakennus-projektiin. Noin 27 biljoonaa euroa on osoitettu
turvallisuuskuluihin, eli

toisin sanoen armeijan ja
poliisin varusteluun sekä
sodankäyntiin. Hallinnon
viranomaiset sekä ministerit
eivät kaihda julkisuudessa
vääristellä työttömyys- ja
muita lukemia. Erdoganin
johtama autoritäärinen AKPpuolue (Oikeus ja kehitys puolue) on rakentanut järjestelmän, joka palvelee ainoastaan Erdogania,
puoluetta ja sen lähipiiriä.

5. Boikottikampanjoilla on vaikutusta todistetusti
Etelä-Afrikkaan kohdistui
boikottikampanja 1960luvulta aina 1990-luvulle asti.
Eteläafrikkalaisten tuotteiden, kulttuurisen yhteistyön
ja akateemisen yhteistyön
boikotti oli kampanjan ydin, ja
sen on tunnustettu vaikuttaneen merkittävästi
apartheid-järjestelmän
päättymiseen maassa. Palestiinalainen Boycott, Divest-

ment and Sanctions (BDS) liike alkoi boikotoida israelilaisia tuotteita ja kulttuuria
vuonna 2005. Kampanjan
vahvana esikuvana toimi
Etelä-Afrikan esimerkki.
Kampanja on ollut onnistunut
ja parantanut ihmisten
tietoisuutta palestiinalaisten
ahdingosta. Sen ansiosta
useat kansainväliset yritykset
ovat vetäneet

tuotantonsa pois miehitetyil- somisteiden myynnistä. Esitä palestiinalaistalueilta.
merkiksi Marimekko luopui
turkiksista ja myönsi sijoitukMyös Suomessa boikottisen turkisalaan olleen virhe.
kampanjoilla on vaikutettu
Useat kotimaiset valmistajat
vuosien varrella sekä osallopettivat myös yhteistyön
listuen kansainvälisiin kamkauppaketju Kärkkäisen
panjoihin että boikotoiden
kanssa sen omistajan avoikotimaisia kohteita.
mesti fasistisen vakaumuksen vuoksi, joka näkyi myös
Eläinoikeusliikkeen turkisso- antisemitistisinä ja rasistisina
mistekampanjan myötä use- kirjoituksina kauppaketjun
ampi vaateliike luopui turkis- lehdessä.

6. Myös akateemisen ja kulttuurisen
yhteistyön boikotoiminen on tärkeää
Kutsumme kaikki mukaan
boikotoimaan Turkkia myös
kulttuurin ja akateemisen
tutkimuksen alueilla. Jätä
konsertit Turkissa soittamatta ja luennot pitämättä. Älä
järjestä tapahtumia myöskään muissa maissa Erdoga-

nin hallintoa tukeville
turkkilaisille akateemikoille
tai esiintyjille. Ilmaise selkeästi, että päätöksesi
taustalla on Turkin sotatoimet Koillis-Syyriassa
sekä Turkin ihmisoikeusloukkaukset.

TURKISH AIRLINES LENNOISTA SUORA TUKI
ARMEIJAN SOTATOIMILLE
Kuten edellä todettiin, kasvattaa Turkin turismi sen
armeijan budjettia. Turkin
suurin lentoyhtiö Turkish Airlines on suoraan taloudellisesti yhteydessä Erdoganin
hallintoon. Turkin valtio omistaa sijoitusyhtiönsä kautta 49
% Turkish Airlinesista. Jokaisesta Turkish Airlinesille annetusta eurosta voi siis olettaa puolen menevän suoraan
Erdoganin taskuun, josta ne
jaetaan edelleen armeijalle,
joka pommittaa siviilikohteita
Syyriassa ja joka myös todistetusti käyttää kemiallisia
aseita siviiliväestöä vastaan.

Turkin toinen päälentoyhtiö
Pegasus taas linkittyy omistajuutensa kautta suoraan
Turkin asekauppaan ja Turkin
valtion sosiaalisesti ja ekologisesti tuhoisaan vesivoimaprojektiin, eli Ilisu-nimellä
kulkevan padon rakentamiseen. Padonrakennus syrjäyttää yli 70 000 ihmistä kodeistaan ja jättää pysyvästi
veden alle muun muassa historiallisen 12 000 vuotta vanhan Hasankeyfin kaupungin.
Vetoamme siis jokaiseen Turkin matkaa miettivään: lomakohteen vaihto muualle on jo
yksin sodanvastainen kan-

nanotto. Älä lomaile Turkissa väliin. Älä myöskään lennä
ja kannusta myös muita
Turkish Airlines tai Pegasusjättämään Turkin matka
yhtiöiden lennoilla.

BOIKOTOI TURKISSA
TUOTETTUA
Turkki ei kuulu Suomen keskeisimpiin tuontimaihin, eikä
suomalaisen kuluttajan pääsääntöisesti tarvitse pelätä,
että kaupassa käydessään
hänen rahansa päätyisivät
Turkin diktatuurihallinnon
kassaan. On kuitenkin joitakin
teollisuudenaloja, joilla todennäköisyys Turkin rahoittamiseen on huomattavan
suuri. Mahdollisesti merkittävin näistä aloista on vaateja tekstiilikauppa.

viennin näkökulmasta. Turkin
tekstiili- ja vaateteollisuus
työllistää noin 28 % maan
teollisuustyövoimasta, ja
kattaa noin 19 % maan
vientituotoista. Turkkilaiset
alihankkijat ovat myös monen
suomalaisen tekstiili- ja
vaateteollisuuden yrityksen
apuna tuotannossa. Esimerkiksi suomalainen lakana-jätti
Finlayson valmistaa 66 %
tuotteistaan Turkissa, kun
taas niin ikään suomalaisella
vaatevalmistajalla Nansolla
Tekstiili- ja vaateteollisuus on luku on jopa 73 %. Myös
Turkin keskeisimpiä teollimuilla suomalaisilla yrityksillä,
suudenaloja, varsinkin
kuten Makialla, Stockmannil-

la, Vallilalla ja R-Collectionilla
on tuotantoa Turkissa, mutta
ne eivät julkisesti ilmoita
turkkilaisen tuotantonsa
mittaluokkaa. Turkissa ammattiliittojen aktiiveja vainotaan, jos ay-toimintaa edes
suvaitaan.

alueilla Şanliurfan, Diyarbakirin ja Mardinin provinsseissa. Kaikkialla Turkissa työntekijöiden oikeudet ja työolosuhteet ovat ala-arvoisia,
esimerkiksi ammattiliittojen
aktiiveja vainotaan ja
vangitaan säännöllisesti.

Erityisen ongelmallista turkkilaisen tekstiiliteollisuuden
tuotantoketjussa on se, että
yli puolet (54 %) Turkin puuvillasta tuotetaan miehitetyillä, sotatilalainsäädännön
alaisiksi asetetuilla kurdi-

Miehitetyillä alueilla tilanne
on tätäkin heikompi. Yllä
mainittuja (puuvilla)provinsseja hallitsevat Recep Tayip
Erdoganin autoritaarisen
hallinnon nimittämät teknokraattikuvernöörit.

Tämä on mahdollista siksi,
että vaaleissa valitut Kansan
demokraattisen puolueen
(HDP) pormestarit ja kunnallisvaltuustojen edustajat on
vangittu alueelle tehdyissä
puhdistuksissa. Näillä alueilla
on parhaillaankin voimassa
sotatilalainsäädäntö, jonka
nojalla kaikki poliittinen toiminta ja julkiset kokoontumiset on kriminalisoitu ja

ihmisiä voidaan vangita
mielivaltaisesti. Puuvillan
tuotantoalueisiin liittyvien
epäkohtien lisäksi esimerkiksi Marks & Spencerin ja
ASOS:in alihankkijoiden
tehtailla on paljastettu käytettävän lapsityövoimana
alaikäisiä syyrialaispakolaisia,
joilla ei ole pakolaisstatuksensa takia käytännössä
minkäänlaista oikeusturvaa.

TURKKI EI OLE EETTINEN
YHTEISTYÖKUMPPANI
Kehotamme kuluttajia ottamaan yhteyttä suomalaisiin
vaate- ja tekstiiliyrityksiin ja
kysymään ovatko he tietoisia
Turkin yhteiskunnallisista
oloista. Turkki on luhistunut
viimeisen viiden vuoden aikana nopeasti julmaksi diktatuurihallinnoksi, joka hyväksikäyttää syyrialaisia pakolaisia, polkee häikäilemättömästi yhdistymis- ja sananvapautta ja miehittää kurdialueita teknoraattikuvernöörien ja sotatilalainsäädännön
mahdollistamalla mielivaltaisella otteella.

ja puuvillan käyttö on häpeällinen tahra yhteiskunnallista
ja ekologista vastuullisuuttaan muuten ansiokkaasti
kehittäneille vaate- ja tekstiiliyrityksille, ja toivomme, että
yritykset ottavat asian vakavasti kunhan tietoisuus Turkin yhteiskunnallisista oloista
leviää.

Suomessa toimivia yrityksiä
tai tuotemerkkejä, joiden
tuotanto on osin tai kokonaan Turkissa on: Balmuir,
Lindex, Marimekko, Makia,
Nanso, R-Collection, Finlayson, Vallila, Stockmann,
Turkkilaisten alihankkijoiden Black Horse jne.

SUOMEN ON PERUTTAVA
KAIKKI ASEVIENTILUVAT
TURKKIIN
Suomen hallitus otti puolustusministeri Antti Kaikkosen
johdolla nopeasti kantaa
tuomitsemalla Turkin ja sen
jhadistiliittolaisten vuoden
2019 lokakuussa tapahtuneen hyökkäyksen KoillisSyyriaan sekä ilmoittamalla
uusien asekauppojen jäädyttämisestä Turkkiin. Toisin
kuin voisi luulla, näillä toimilla
Suomen asevienti Turkkiin ei
kuitenkaan ole loppunut.

Robonic ltd:n droneteknologiaan liittyvät aseluvat
ovat voimassa jopa vuoteen
2029 saakka. Asekauppa
Turkkiin voi siis jatkua vielä
usean vuoden ajan maahan,
joka käytännössä on diktatuuri, ja joka käy raakaa,
pitkälti droneteknologiaan
nojaavaa kansainvälisen
oikeuden vastaista miehityssotaa rajojensa ulkopuolella.
Turkin lipun alla taistelevat
joukot ovat syyllistyneet
Suomalaisilla yrityksillä on
Koillis-Syyriassa jo lukuisiin
edelleen voimassa yhteensä sotarikoksiin, mistä ovat
noin 10 asevientilupaa Turk- uutisoineet niin Amnesty
kiin, joihin ei ole puututtu.
International kuin Human
Useita aselupia on voimassa Rights Watch.
vuoden 2021 loppuun asti.

ASEKAUPPAA
JIHADISTIEN KANSSA
YHTEISTYÖTÄ TEKEVÄÄN
TURKKIIN
Suomesta myönnettiin
vuonna 2019 aselupia
Turkkiin 40 miljoonan euron
edestä. Turkin aseistamisella
on myös yhteys erinäisten
jihadistiryhmittymien
voimistumiseen, sillä
Erdoganin johtamalla AKPhallinnolla on kiinteät siteet
moniin näistä. Muun muassa
islamistista valtiota tavoittelevat Ahrar al-Sham sekä
jihadistiset Syyrian turkmeenien prikaatit, kuten Sultan
Murad -divisioona ja
Erdogania johtajanaan pitävä
Sultan Abdulhamid Han prikaati nauttivat Turkin

hallinnon tukea sotilaskoulutuksen ja aseistuksen
muodossa. Monet turkmeenien prikaatit käyttävätkin
Turkin nationalistisia symboleja ja tunnustavat avoimesti liittolaisuutta muun
muassa Turkin fasistisen
”Harmaat sudet” -liikkeen
kanssa.
Samat jihadistiryhmittymät
osallistuivat keväällä 2018
Turkin käynnistämään ja yhä
jatkuvaan Koillis-Syyriassa
sijaitsevan Afrinin alueen
laittomaan miehitykseen. Yhä
jatkuvassa Koillis-Syyrian

miehityssodassa Turkin maajoukot ovat suurelta osin
koostuneet Al Nusran ja
ISIS:n rinnalla taistelleista
ryhmittymistä. Mukana on
myös entisiä ISIS-komentajia,
joita käytännössä aseistaa
Turkin hallinto. Aseviennin
jatkuessa Turkkiin Suomen

hallitus on siis epäsuorasti
mukana tukemassa näiden
kauhua kylvävien jihadistiryhmittymien elpymistä. ISIS
on aktivoitunut jälleen
Koillis-Syyrian alueella
Turkin miehityksen myötä ja
tuhansia ISIS-vankeja on
paennut vankiloista.

MIILUX OY - TURKIN
ARMEIJAN RAHASTON
OMISTAMA
SUOMALAISYHTIÖ
Miilux listaa nettisivuillaan
Miilux Protection -suojausteräksen käyttökohteikseen
muun muassa pankkien, rahankuljetusajoneuvojen ja
poliisin ajoneuvojen lisäksi
mitä erilaisimmat kohteet
puolustusvälineteollisuudessa.

Kotimainen aseteollisuus ei
ole sana, jota varsinaisesti
voisi käyttää Miilux Oy:n
yhteydessä, sillä Turkin
armeijan rahasto OYAK osti
70% raahelaisesta Miilux
Oy:stä vuoden 2019 huhtikuussa. OYAK on perustettu Turkin vuoden 1960
sotilasvallankaappauksen
jälkeen ja rahaston puheenjohtajana toimii Turkin
armeijan entinen kenraali.
OYAK:n viimeisimpään
vuosikokoukseen otti osaa
muunmuassa Turkin puolustusministeri.

SUOMALAISTA
SUOJAUSTERÄSTÄ
TURKKILAISIIN
TANKKEIHIN JA OHJUKSIIN
Suomen puolustusministeriö
myönsi Miilux Oy:lle vientilupia suojausteräkselle Turkkiin yli 16 miljoonan kilon
edestä vuoden 2018 aikana.
Miilux Oy:llä on voimassa
vielä ainakin kaksi asevientilupaa Turkkiin. Miilux Oy:n
vientikohteita Turkissa ovat
sotilasajoneuvovalmistaja
BMC sekä ohjuksia ja raketteja valmistava Roketsan.

Yksi BMC:n miinasuojatusta
teräksestä valmistama ajoneuvo on Kirpi-malli, joita
Turkki on todistetusti käyttänyt Koillis-Syyrian miehityksessään. Turkin armeija on
käyttänyt samaisia Kirpiajoneuvoja myös Afrinin
laittomassa miehityksessä.
Roketsan tunnetaan parhaiten raketeista sekä laser- ja
infrapunaohjuksistaan, kuten
Cirit ja Umtas. Turkin armeiSotilasajoneuvovalmistaja
jan joukot ovat käyttäneet
BMC:n omistaa osaksi Erdo- Cirit-ohjuksilla varustettuja Tganin läheinen ystävä ja lii129 Atak helikoptereita Afrikemies Ethem Sancak, joka nin miehityksessä.
istuu myös AKP.n riveissä.

Suomalaisomisteisia yrityksiä, joilla on
vielä voimassa vientilupia Turkkiin:
Miilux Oy
Robonic Ltd valmistaa maalilennokkeja ja miehittämättömiä ilma-aluksia ja niiden
osia ilmatorjuntaan. Turkille
dronet ovat muodostumassa
elintärkeäksi sotilaalliseksi
voimavaraksi sekä välineeksi
käydä ulkopolitiikkaa.
Robonicille myönnetyt luvat
ovat voimassa vuoteen
2029.
Noptel Oy on erikoistunut
mittausvalvonta-, tähtäys- ja
etäisyyslaitteiden rakenteisiin.
Senop Oy valmistaa tarkkailu-, tähtäys- ja tarkkuuslaitteistoa.
Patria Oy, jonka omistavat
50,1% osuudella Suomen
valtio ja 49,9 osuudella

Kongsberg Defence and
Aerospace AS. Voimassa
oleva lupa on myönnetty
panssaroitujen AMV 8x8
ajoneuvojen kehittämiseen ja
valmistamiseen.
Surma Ltd -yritykselle on
myönnetty lupa koskien
"Surma-ohjelman" esittelykäyttöä.

Vaadimme Suomen hallitusta toimimaan vastuullisesti
ja lopettamaan Turkin miehityssodan ja diktatuurin
taloudellisen tukemisen.
Tämän lisäksi kaikki voimassa olevat asevientiluvat
on peruttava. Kehotamme
kaikkia ottamaan yhteyttä ja
vetoamaan hallitukseen,
jotta jo myönnetyt asevientiluvat peruttaisiin välittömästi.

MIKÄ ROJAVA?
Koillis-Syyrian
autonominen alue on
toiminut ihmisille
turvasatamana muuten
niin sodan runnomassa
Syyriassa jo vuodesta
2012 lähtien, jolloin
vallankumouksellinen
kurdiliike perusti
alueelle demokraattisen itsehallinnon.
Nämä hallintorakenteet ovat mahdollistaneet eri etnisyyksien ja uskontojen rauhaisan
rinnakkaiselon
alueella. Demokraattinen itsehallinto
pohjaa ennenkaikkea
naisten vapauteen ja
ekologiseen elämään,
jossa ihmiset voivat
ruohonjuuritasolla
osallistua ja päättää
kollektiivisesti
tulevaisuudestaan.

SDF The Syrian Democratic
Forces) on kansan ja naisten
itsepuolustusjoukkojen
YPG:n ja YPJ:n johdolla
taistellut ISIS:tä vastaan ko-

ko ihmiskunnan puolesta,
uhraten taistelussa yli 11
000 henkeä. He onnistuivat
kukistamaan ISIS:in
kaliifaatin sekä estämään
ISIS:in leviämisen alueella.
Turkin hyökkäyksen myötä

ISIS ja muut jihadistijoukot ovat voimistuneet alueella uudelleen,
mikä osoittaa osaltaan

sen, ettei Turkki halua
demokraattisten voimien
vahvistuvan läheisyydessään.

LÄHTEITÄ JA LINKKEJÄ
Kansainvälinen sivusto Rojavan puolesta, jossa myös paljon
materiaaleja Turkkiin ja sen boikottiin liittyen:
https://www.riseup4rojava.org/background-information
Kansainvälinen Turkin boikottia ajava sivusto:
https://www.boycott-turkey.net
Rojava Information Center:
https://rojavainformationcenter.com
Amnesty Internationalin maasivu Turkista:
https://www.amnesty.fi/turkista-taytyy-puhua/
Toimittajat ilman rajoja -järjestön maasivu Turkista, joka on
lehdistön-vapaus-rankingin sijalla 157/180:
https://rsf.org/en/turkey
Human Rights Watch:
https://www.hrw.org
Ajankohtaisia uutisia Pohjois-Syyrian ja Kurdistanin alueelta:
https://anfenglishmobile.com/
Kurdistanin punainen puolikuu, Heyva Sor a Kurdistanê:
https://www.heyvasor.com/en

