Rauhankasvatuksen kirjallisuutta lukio-opiskeluun

KAUNOKIRJALLISUUS

Anam, Tahmima: Kulta-aika (2010)
Nuori leski Rehana Haque valmistelee onnellisena Dhakassa kotiinpaluujuhlaa pojalleen ja tyttärelleen. Pian
mikään ei ole kuitenkaan enää ennallaan, sillä eletään vuotta 1971. Bangladeshin itsenäisyyssotaan sijoittuva teos
on kertomus yksittäisestä perheestä sodan syövereissä.

Blassam, Hasin: Vapaudenaukion mielipuoli (2012)
Maailmalla noteeratut novellit kertovat sodasta satiirin avulla. Ambulanssikuski luo uran tv-tähtenä, kun hänet
kidnapataan esiintymään terroristiryhmien videoilla. Tölkkihedelmiä kuljettaneesta rekasta pakenee mies.
Vapaudenaukion mielipuolen novellit ovat epätodellisia ja ihmeellisen tosia. Ne avaavat näkymiä kokemuksiin,
jotka joskus tappavat mutta vain harvoin vahvistavat.

Boyne, John: Kuudes mies (2013)
Syyskuussa 1919 Tristan Sadler matkustaa Lontoosta junalla Norwichiin toimittaakseen joitakin kirjeitä Marian
Bancroftille. Tristan taisteli Marianin veljen Willin rinnalla ensimmäisessä maailmansodassa, kunnes vuonna 1917
Will päätti jättää sotatantereet ja julistautui aseistakieltäytyjäksi.

Bulawayo, NoViolet: Me tarvitaan uudet nimet (2013)
Zimbabwessa kymmenvuotias Kulta ystävineen elää lapsuutta ja pitää kiinni muistoista ajalta Ennen. Ennen kuin
sotilaskaartit tuhosivat heidän kotinsa, ennen kuin koulut suljettiin, ennen kuin heidän isänsä lähtivät vaarallisiin
töihin vieraille maille. Kulta matkustaa uuteen maailmaan etsimään Amerikan kuuluisaa yltäkylläisyyttä ja joutuu
toteamaan, että maahanmuuttajana hänen mahdollisuutensa ovat rajalliset.

Drakulic, Slavenka: Aivan kuin minua ei olisi (2000)
Balkanin sodan vankileirille sijoittuva romaani. S.:n tarina Balkanin sodan vankileiriltä antaa kielen sotien nimettömien
naisten kokemuksille, ihmisarvon riistolle ja ruumiin häpäisylle.

Drakulic, Slavenka: Balkan Express : katkelmia sodan toiselta puolelta (1994)
Balkan Express kyselee, miten sota vaikuttaa tavallisen ihmisen elämään muuttamalla hänen arvojaan ja
maailmankuvaansa. Kirjailija kuvailee tekstejään puoleksi novelleiksi ja puoleksi esseiksi.

Grass, Günter: Kissa ja hiiri (1962, 2000)
Grass oli ensimmäisiä saksalaisia kirjailijoita, jotka kirjoittivat toisen maailmansodan tapahtumista. Joachin
Mahlke on saksalaispoika, joka saatuaan tuomion anoo vapaaehtoisena rintamalle. Edes sotasankarius ei tee
hänestä hyväksyttävää.

Haanpää, Pentti: Kenttä ja kasarmi (1928)
Haanpään aikanaan kritisoitu teos pistelee pahasti armeijalaitosta hierarkioineen.

Hasek, Jaroslav: Kunnon sotamies Svejk maailmansodassa (1947, 2013)
Tsekkiläisen Jaroslav Hasekin (1883-1923) satiiri ei ole menettänyt liki sadassa vuodessa kärkeään. Ensimmäinen
sodanvastainen romaani elää yhä.

Holmberg, Anniina: Punainen kyynel (2000)
Taitavasti kirjoitettu romaani, jonka ytimessä sykkii kahden sisaren vahva ystävyy. Kun Maria on vasta kymmenen,
hänen seitsemäntoistavuotias siskonsa Elina rakastuu Dubrovnikissa Milaniin, Kroatian serbiin. Elina näkee itsensä
jo miehen vaimona, mutta kun Kroatian sota syttyy, nuoret kadottavat yhteyden toisiinsa. Elina vaalii rakkautta
aikansa ja yrittää sitten unohtaa. Mutta kohtalo on päättänyt toisin: Elina katoaa Eurooppaan etsimään Milania itseään. Maria vanhempineen joutuu pois tolaltaan. Miten selvitä suuresta menetyksestä?

Huovinen: Rauhanpiippu (1956)
Rauhanpiippu on hämmentävä, mielikuvituksellinen ja älykäs satiiri Nefortan valtiosta sodan kurimuksessa. Veikko
Huovinen oli viimeiseen saakka vastahakoinen asettamaan teoksiaan paremmuusjärjestykseen, mutta
Rauhanpiippuun hän sanoi olevansa tyytyväinen.

Ibrahimi, Anilda: Ajan riekaleita (2013)
Ajan riekaleita kertoo rakastavaisista, jotka on tarkoitettu toisilleen, ja sodasta, joka puuttuu jokaiseen kohtaloon.
Liikuttava ja syvällinen tarina lupauksien pitämisestä ja ajan petollisuudesta.

Khadra, Yasmina: Bagdadin kutsu (2007)
Irakilaisen kylän rauha särkyy vääjäämättä, kun länsimaiset miehittäjät tulevat kranaatein ja käsiraudoin
opettamaan, miten eletään vapaina. Nuori beduiini haluaa pestä pois isänsä kärsimän häväistyksen ja palauttaa
tämän kunnian. Kohtalo tuntuu osoittavan vain yhden tien: Bagdadiin ja vastarintaliikkeeseen. Mies saa keskeisen
tehtävän suunnitteilla olevassa terrori-iskussa. Se on kaikkien aikojen suurin operaatio vihollisen maaperällä.
Operaatio, jonka rinnalla syyskuun yhdestoista näyttää koululaisten nahistelulta.

Le Guin Ursula L.: Haikaran silmä (2015)
Miten käy, kun toinen osapuoli on valmis väkivaltaan ja toinen pyrkii välttämään sitä viimeiseen asti? Haikaran
silmä kuvaa kahden erilaisen ihmisyhteisön elämää ja yhteentörmäystä. Kun vastakkain ovat militaristinen
oligarkia ja vapaa anarkia, voiko kumpikaan voittaa tai selvitä ilman muutoksia?

Leyson, Leon: Poika joka pelastui : Schindlerin listan kuopus (2014)
Koskettava, maailmalla huikeaa kiinnostusta herättänyt tarina pienestä puolalaispojasta, joka selviytyi
holokaustista Oskar Schindlerin avulla. Väkevä lukukokemus avaa pienen pojan näkökulman toisen
maailmansodan aikaisiin juutalaisvainoihin. Leon Leyson oli vain kymmenvuotias, kun natsit valtasivat Puolan ja
hänen perheensä pakotettiin Krakovan gettoon. Uskomattoman tuurin, sinnikkyyden ja rohkeuden avulla poika
selvisi natsien vainoista. Kertomus vangitsee ainutlaatuisella tavalla pienen pojan viattomuuden äärimmäisessä
ahdingossa.

McEwan, Ian: Lauantai (2005)
Kuvaus vapaapäivää viettävän, neurokirurgi Henry Perownen elämästä keväällä 2003. Tuona lauantaina
Perownen ja monen muunkin elämän turvarakenteet murenevat ja tilalle astuu pelko.

Maalouf, Amin: Valon puutarhat (2014)
Nykyihmisen mielessä sana manikealaisuus tarkoittaa mustavalkoista ja ehdotonta ajattelua. Yksi syy
manikealaisuuden häviämiseen maailmankartalta lienee juuri tässä: Manin mielestä uskonnon nimissä ei pitänyt
sotia.

Malmi, Timo: Tähkäpää : sotavangin laulu (1999)
Suomalaisen sotavangin, kersantti Tähkäpään, kokemukset Neuvostoliiton vankileireillä. Matkallaan kersantti
Väinö Tähkäpää kokee monien kansojen asuinsijat, tutustuu sotavankileirien tapoihin, eri maiden sotavankeihin.
Hän näkee Stalingradin motista pelastuneiden kuolinkamppailun, valeteloitukset, ilmiannot, jäätyneet
ihmismuurit. Tähkäpää kertoo sotavankien pakkotyöstä kalkkikaivoksilla, ihmisen muuttumisesta eläimeksi ja
lähimmäisen rakkaudesta hetkellä, jolloin nälkä ja ylirasitus ovat ylittäneet äärimmäisen rajan. Timo Malmin
voimakkaassa dokumentinomaisessa romaanissa herkkä nuori mies kasvaa väkivallan saaristomerellä kovaksi
kalliokiveksi, rantatöyrääksi, jossa vaihtoehdot ovat vain kestää tai murskautua aallon alla.

Mukka, Timo K.: Täältä jostakin (1965, 2015)
Timo K. Mukan armeijakriittinen romaani. Kirjailijan omat armeijakokemukset johtavat hätkähdyttävään
sodanvastaiseen puheenvuoroon.

Nadeem, Aslam: Sokean miehen puutarha (2014)
Rakkautta raakuuksien keskellä. Sokean miehen puutarha on dramaattinen, poliittinen, monikerroksinen ja
vihainenkin romaani. Se on samalla suuri pasifistinen ja humanistinen merkkiteos.

Rannela, Terhi: Punaisten kyynelten talo (2013)
Monen muun ikäisensä tavoin Vanna ei voi olla miettimättä, mitä isälle, äidille ja veljelle tapahtui 1970-luvun
levottomina vuosina. Kun pelättyjä punakhmer-johtajia vihdoin aletaan vaatia oikeuden eteen, Vannan on tehtävä
rohkea päätös: asettuako niitä vastaan, jotka kerran orjuuttivat koko kansakunnan?

Remarque, Erich Maria: Länsirintamalta ei mitään uutta (1931)
On vuosia 1914 ja ensimmäinen maailmansota on syttynyt. Nuoria saksalaisia koululaisia värvätään liittymään
vapaaehtoisina armeijaan.

Rintala, Paavo: Eläinten rauhanliike : Kirjeitä George Orwellille Sokeritoppavuorelle jonne
Jonesin Mooses-korppi väitti kaikkien eläinten pääsevän kuoleman jälkeen (1984)
Satiiri pienen Järvien tasavallan rauhanliikkeestä ja rauhantahdon todellisesta luonteesta.

Rintala, Paavo: Vietnamin kurjet (1970)
Paavo Rintala pohtii suomalaisten tietoisuutta ja asennetta Vietnamin sotaan.

Sepetys, Ruta: Harmaata valoa (2011)
"Oletko koskaan miettinyt, minkä arvoista ihmiselämä on? Sinä aamuna ostin veljeni hengen taskukellolla."
On vuosi 1941, ja kesän tuomat huvitukset, ensitreffit ja taidekoulu täyttävät 15-vuotiaan Lina Vilkasin ajatukset.
Eräänä yönä kaikki muuttuu. Neuvostoliiton salainen poliisi tunkeutuu väkivalloin hänen kotiinsa ja Lina, hänen
äitinsä ja veljensä karkotetaan Siperiaan. Linan kuolemaan tuomittu isä viedään erikseen vankileirille. Lina
taistelee paitsi pysyäkseen hengissä myös järjissään työleirillä, jossa arjen epäinhimillisen raatamisen
tarkoituksena on kuluttaa ihminen loppuun. Perheensä kunnian takia hän haluaa elää kertoakseen vielä joskus
tarinansa - kuvin ja sanoin. Linan tarina lainaa tosikertomuksesta, jonka uhrina oli kirjailija Ruta Sepetyksen
isosedän perhe. Hänen oman isoisänsä onnistui paeta Stalinin vainoa Liettuasta Yhdysvaltoihin. Harmaata valoa
on täynnä tuskaa, urheutta, yllättävää kauneutta ja herkkää rakkautta elämää kohtaan.

Suttner, Bertha von: Aseet pois! (1895, 2014)
Vuonna 1889 ilmestynyt Aseet pois! -teos on eräs kaikkien aikojen sodanvastaisimmista kirjoista.
Ilmainen e-kirja: https://kirja.elisa.fi/ekirja/aseet-pois

Tuuri: Kylmien kyytimies (2007)
Jussi Ketola on kuskaamassa heiniä Kauhavan asemalle kevättalvella 1918, kun hänet määrätään hevosineen ja
rekineen junaan pistoolilla uhaten. Tampereella Ketola joutuu kylmien kyytimieheksi: keräämään punaisten ja
valkoisten ruumiita.

SARJAKUVAROMAANI

Nakazawa, Keizi: Hiroshiman poika 1 & 2 (1985,2006)
Elokuun 6. päivänä 1945 II maailmansodan loppuvaiheessa amerikkalaiset pudottivat atomipommin Hiroshimaan.
Hengissä selvinneiden joukossa oli Keiji Nakazawa, joka piirsi kokemuksistaan mangasarjan. Usealle kielelle
käännetyssä sarjassaan hän kertoo elävästi sodanaikaisesta Japanista tavallisen kansan näkökulmasta.

ELÄMÄKERRAT JA MUISTELMAT

Annan, Kofi A.: Elämäni sodassa ja rauhassa (2013)
Muistelmissaan, jotka kietoutuvat ansiokkaan YK-uran ja "väliintulon" ajatuksen ympärille, Kofi Annan pohtii niin
konfliktien heikoimpien osapuolien suojeluvelvollisuutta kuin kansainvälisen yhteisön epäonnistumisia ja voittoja.
Teos avaa lukijalleen ainutlaatuisia näkökulmia viime vuosikymmenten kriisien kulissientakaiseen diplomatiaan.

Galtung, Johan. Rauhan tiellä (2003)
Johan Galtungin partaveitsenterävät näkemykset ovat innostaneet ihmisoikeustaistelijoita ja hirvittäneet
diktaattoreita kaikkialla maailmassa. Rauhan tiellä on lukijamatka yhtä lailla 1900-luvun jälkipuoliskon kylmän
sodan aikiohin ja maailmanpolitiikkaan kuin tunnustetun rauhantutkijan yksityiselämään.

Gbowee, Leymah: Meissä on voimaa : liberialaisesta kansalaisaktivistista Nobel-voittajaksi
(2012)
”Et ole kuullut tätä tarinaa aiemmin, koska tämä on afrikkalaisen naisen tarina. Meidän tarinamme tulevat
harvoin kerrotuiksi.” Leymah Gboween nuoruus katkesi koko perheen rikki repineeseen raakaan sisällissotaan,
jonka aikana hän itse ajautui väkivaltaiseen avioliittoon, synnytti lapsensa sodan jalkoihin mutta löysi itsestään
voiman nousta pahuutta vastaan.

Pietilä, Hilkka. Yli rajojen (2003)
Hilkka Pietilä oli vuosikymmeniä Suomen kansainvälisimpiä vaikuttajia. Hän oli kolmekymmentä vuotta YK-liiton
pääsihteeri. Pietilä uskoo arkiseen muutosvoimaan, isoja kuvioita unohtamatta. Ihmiset voivat kuluttaa vähemmän
ja tehdä itse enemmän, säästää energiaa, suojella luontoa ja huolehtia elämän rikkaudesta enemmän kuin
hierarkian käskyistä. Oikeaan aikaan ajoittunut oivallus voi muuttaa kansainvälisten prosessien suuntaa.

Kekkonen, Helena: Rauhan siltaa rakentamassa (1993)
Helena Kekkonen vietti lapsuutensa maalaispappilassa sodan varjossa. Pappi-isä otti usein tytön mukaan viemään
suru-uutisia. Nuorena opiskelijana Kekkonen havahtui ajatukseen, että ei ole olemassa vihollisia – on vain ihmisiä.

Lehtola, Veli-Pekka: Nickul: rauhan mies, rauhan kansa (2000)
Karl Nickul oli pasifisti jo 1920-luvulla - aseistakieltäytyjä, joka istui vankilassa ajaessaan läpi ns.
omantunnonlakia. Hän oli pitkäaikainen rauhanliikkeen mies. Maanmittarina Petsamossa 1930-luvulla Nickul
tutustui kolttasaamelaiseen kansaan, joka vastasi hänen ihanteitaan rauhasta ja luonnonelämästä.

Maathai, Wangari: Taipumaton : muistelmat (2007)
Afrikkalaisen maalaistytön tie tohtoriksi, Green Belt -järjestön sieluksi ja Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Hänet
palkittiin ensimmäisenä afrikkalaisena naisena Nobelin rauhanpalkinnolla työstä, jota hän on tehnyt kestävän
kehityksen, demokratian ja rauhan hyväksi. Iinnostava ja elähdyttävä kirja, joka henkii lannistumatonta
optimismia.

Nitovuori, Bjarne: Barrikadimaisteri : Pentti Järvinen ja 1960-luvun marssijat (2013)
Barrikadimaisteri on 1960-luvun marssijoiden historia ja samalla Pentti Järvisen poliittinen elämänkerta.
Vietnamin sota radikalisoi nuoria koko maailmassa – myös Suomessa. Se aiheutti Sadankomiteassa ristiriidan
"tutkijoiden" ja "marssijoiden" kesken. Marssijoiden johtohahmo oli Pentti Järvinen.

TIETOKIRJALLISUUS
Uskonto ja elämänkatsomustieto

Cusanus, Nicolaus: Uskontojen välisestä sovinnosta (2011)
Historia kertoo uskonsodista. Onko rauha mahdollinen eri uskontokuntien välillä?

Sihvola, Juha: Maailmankansalaisen uskonto (2011)
Mikä on uskontojen rooli maailmanpolitiikassa? Voivatko eri uskonnot elää rauhassa keskenään? Analyyttinen
puheenvuoro polttavan ajankohtaisesta aiheesta ja painava kannanotto uskonnollisen suvaitsevaisuuden ja
moniarvoisuuden puolesta.

Nouwen, Henri J. M.: Rauhantyö: rukous, vastarinta ja yhteys (2006)
Elämme aikaa, jona kysymys rauhasta on ihmiskunnan kohtalonkysymys. Jos rauha särkyy, särkyy kaikki muukin.
Maailmassa käydään sotia, joita nimitetään oikeutetuiksi, ja jopa pyhiä sotia, joissa kristityt ovat osapuolina. Henri
Nouwen haluaa herätellä maailman kristittyjä ymmärtämään, että työ rauhan hyväksi on kaikkien kristittyjen
tärkein tehtävä meidän aikanamme ja siihen on ryhdyttävä viivyttelemättä. Maailman valtaapitävät puhuvat
oikeutetusta sodasta ja esittävät argumentteja, joiden mukaan kansojen vapaus voidaan parhaiten turvata
varustautumalla sotaan.

Rauhan asialla: puolustusvoimien kirkollinen työ 90 vuotta (2008)
Kirjassa tarkastellaan henkistä ja poliittista maastoa, jossa maanpuolustus nykyisin toimii. Riitta Uosukainen
kirjoittaa naisista, rauhantyöstä ja maanpuolustuksesta. Jyri Häkämies pohtii maanpuolustuksen yhteiskunnallista
merkitystä. Arkkipiispat pohtivat kirkkojen suhdetta maanpuolustukseen. Käytännön kirkollisesta työstä kirjoittavat
virassa nykyisin toimivat sotilaspapit.

Gandhi, Mohandas: Rauhan ja rakkauden tie. Karisto (2004)
Gandhin ihanteita olivat väkivallan karttaminen, totuus, rauha ja ihmisten välinen rakkaus. Nuo teemat ovat
tänään ajankohtaisempia kuin koskaan ennen, ja ne löytävät vastakaikua kaikissa, jotka tuntevat huolta
ihmiskunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Valtio-oppi. Kansainvälinen politiikka. Rauhantutkimus.

Cortright, David: Rauha : ajatusten ja liikkeiden historia (2011)
Teos kartoittaa rauhanajatusten ja -aktivismin vaiheita 1800-luvulta nykypäivään.

Ei ydinaseille! : suomalaisen aktivismin historia (2014)
Kirja on kunnianosoitus kotimaiselle rauhankeskustelulle.

Gruen, Arno: Tahdon maailman ilman sotaa (2008)
Saksalaissyntyinen psykologi Arno Gruen (s. 1923) aloittaa eritoten nuorille suunnatun mutta kaikkia sukupolvia
puhuttelevan kirjansa räväkästi. Hänen mukaansa meidän ei tule vain tyytyä siihen, että sotia on. Ne ovat
ihmisten aikaansaannosta, ja jokainen voi tehdä jotain niiden estämiseksi. Paremmasta maailmasta ei tarvitse vain
haaveilla.

Heffermehl, Fredrik S.: Nobelin rauhanpalkinto : mitä Nobel todella tahtoi (2011)
Norjalaisen lakimiehen ja rauhanaktiivin Fredrik S. Heffermehlin mukaan Alfred Nobelin testamentissaan
ilmaisema tahto ei ole toteutunut. Kansainvälisen politiikan demilitarisointi, sivistynyt yhteistyö kansojen välillä,
sitoutuminen oikeusvaltion periaatteisiin sekä oikeudenmukaisuus olivat tärkeitä arvoja, kun Nobel perusti
rauhanpalkinnon yli sata vuotta sitten. Nobelin testamentissaan muotoilemasta tahdosta rauhanpalkintoon on
jäänyt vain nimi. Heffermehl esittää historiallisiin dokumentteihin perustuen vakavaa kritiikkiä salamyhkäisten
toimikuntien ja komiteoiden työskentelystä rauhanpalkinnosta päättämässä.

Kalemaa, Kalevi: Sankareita vai pelkureita : suomalaisen aseistakieltäytymisen historia (2014)
Sukellus suomalaisen rauhanliikkeen ja pasifismin historiaan.

32.7 Linkola, Pentti: Isänmaan ja ihmisen puolesta : mutta ei ketään vastaan (1960, 2010)
Jännitteisenä jälleenrakennuksen ja terrorismin vastaisten sotien aikana Linkolan kirja on taas ajankohtainen.
Aikanaan kohua herättäneessä pamfletissa Linkola kehottaa kieltäytymään aseista. Pentti Linkola oli ensimmäisiä
suomalaisia pasifisteja 1960-luvulla, jolloin isänmaan puolustaminen asein oli vielä tuoreessa muistissa. Globaalit
ongelmat tekivät tuloaan, ja niin myös solidaarisuus.

32.7 Maailma Albert Einsteinin silmin : kirjoituksia rauhasta, tieteestä ja yhteiskunnasta (2013)
Einstein oli nerokas tieteilijä, mutta mitä hän ajatteli yhteiskunnasta? Kirja sisältää radikaaleja ja
mukaansatempaavia kirjoituksia, joissa on läsnä 1900-luvun käänteentekevä historia: maailmansodat, sosialismi,
natsismin nousu ja ydinpommin synty. Väkivallan keskelläkin Einsteinin kirjoituksista välittyy usko rauhaan,
tieteeseen ja parempaan yhteiskuntaan. Teos sisältää myös Albert Einsteinin ja Sigmund Freudin kuuluisan
kirjeenvaihdon.

Pax Europaea: näkökulmia Eurooppaan. Suomen sadankomitea (2004)
Rauhanjärjestö Sadankomitean pamfletti Pax Europaea – Näkökulmia Eurooppaan arvioi Euroopan unionin
onnistumista rauhanprojektina sekä ottaa kantaa EU:lle vuonna 2012 myönnetyn Nobelin rauhanpalkinnon
oikeutukseen.

Rauha ja konfliktit globalisoituvassa maailmassa (2000)
Kirja valottaa monipuolisesti rauhan tekemisen haasteita tämän päivän globalisoituneessa maailmassa. Kirja ei
katso taaksepäin, vaan käsittelee niitä ajankohtaisia asioita, jotka ovat rauhanliikkeen agendalla. Soveltuu hyvin
globaalikasvatukseen.

Rauhan ytimessä: Sadankomitea 50 vuotta (2013)
Miten mieltään osoittavat "marssijat" ja taustalla vaikuttavat "tutkijat" ajautuivat rauhanliikkeessä napit
vastakkain? Mikä sai rakennusmestarin polttamaan sotilaspassinsa 1960-luvulla? Miksi Pohjois-Korean
lähetystöstä soitettiin Rauhanasemalle? Rauhan ytimessä penkoo viisikymppisen Sadankomitean historiaa. Se
kertoo myös rauhanliikkeen taipaleesta ja roolista tämän päivän Suomessa.

Tolstoi, Leo: Omatuntoja : kirjoituksia rauhasta ja kansalaistottelemattomuudesta (2013)
Leo Tolstoin eloisat esseet ravistavat ihmiskuntaa vuosikymmenestä ja -sadasta toiseen.

Tähtinen Unto: Gandhi (1970, 2013)
Teos valottaa Gandhin suhdetta uskontoon, moraaliin, väkivallan ongelmaan, yhteiskunnallisen muutoksen
keinoihin, väkivallattomaan vastarintaan ja suoraan toimintaan.

Uudistuva rauhankasvatus – elämän mahdollisuus (2006)
Rauhankasvatusinstituutti ry:n 25-vuotisjuhlajulkaisu.

Uusi pasifistin taskukirja (2011)
Kirja tutustuttaa huumorin siivittämänä maailmanpolitiikkaan, aseistakieltäytymiseen ja rauhankasvatukseen.

Väkivallan loppu : johdatus uuteen rauhanpolitiikkaan (2000)
Väkivallan loppu on väkevä kokoelma kertomuksia ihmisistä ja yhteisöistä, jotka ovat onnistuneet muuttamaan
maailmaa. Kirjoittajalista on vaikuttava. Lukuisten kansalaisjärjestöaktivistien lisäksi teokseen ovat kirjoittaneet
mm. hänen pyhyytensä Dalai Lama, Mihail Gorbatshov sekä Nelson Mandela.

Ei meidän pihallemme! : paikalliset kiistat tilasta (2008)
Tutkijat lähestyvät nimby-ilmiötä (not in my backyard) ja suomalaisia esimerkkitapauksia paikallisista kiistoista.

Maanpuolustus. Aseistus.

Heikkinen, Esko: Rauhanturvaajat: YK-miehet kertovat: sydämenlyöntejä tasavallan
rauhanturvahistorian viideltä vuosikymmeneltä (2006)
Rauhanturvaajat on juhlavuoden kunniaksi julkaistu teos, joka kirjaa rauhanturvahistoriamme sydämenlyöntejä
viideltä vuosikymmeneltä.

Pykälä, Jarmo. Suomalainen asekauppa : rahan, vallan ja sodan ytimessä (2014)
Suomalainen asekauppa on perusteos, joka kertoo aiheesta niin politiikan, talouden ja maanpuolustuksen kuin
asevalvonnan näkökulmista.

Koivusalo, Veikko: Rauhan ja toivon lapset (2005)
Valokuvia sodanvastaisesta toiminnasta vuosilta 1980-2005

Historia

Toisenlainen totuus Kosovosta (2000)
Tampereen yliopiston dosentti Jarmo Laine on seurannut Kosovon sodan tapahtumia internetistä ja todennut
sodan kasvot perin toisenlaisiksi kuin mitä suurelle yleisölle haluttiin propagandassa uskotella. Kokoamalla
tärkeimmän osan internet-aineistosta ja kääntämällä sen kirjaksi hän on tehnyt valtavan työn sekä samalla
osoittanut suomalaiselle lukijakunnalle, että propagandasota on joskus yhtä kovaa ja häikäilemätöntä kuin
aseinkin käyty taistelu.

Hamai, Shinso: Atomipommimestari : kuinka rakensimme Hiroshiman uudelleen (2015)
Kun atomipommi muutti Hiroshiman tulihelvetiksi, jokainen joka pystyi liikkumaan suuntasi pois kaupungista.
Shinso Hamain suunta oli päinvastainen: hän pyrki liekkejä uhmaten kohti kaupungin keskustaa. Eloonjääneitä oli
autettava keinolla millä hyvänsä. Myöhemmin hänet valittiin pormestariksi vuonna 1947. Muistelmissaan Hamai
kertoo, miten kokonainen kaupunki rakennettiin uudestaan. Miten Hiroshiman asukkaat ruokittiin, vaatetettiin ja
majoitettiin tuhon jälkeen? Miten hävityksen tilalle syntyi 15 vuodessa uusi, täysin moderni kaupunki?

