
”Yleisen petoksen aikoina totuuden kerto-
misesta tulee vallankumouksellinen teko”.
- George Orwell, tulevaisuusfiktiivisen “Vuonna 1984”-romaanin kirjoittaja.

Suomen poliisihallitus on jättänyt kanteen Pirkanmaan käräjäoikeuteen Pohjoismaisen Vas-
tarintaliikkeen toiminnan kieltämiseksi Suomessa. Tätä poliittista kansalaisjärjestöä ei olla 
kriminalisoimassa siksi, että järjestö olisi kehoittanut jäseniään tekemään rikoksia. Kuten ei 
myöskään sen takia, että Vastarintaliikkeeseen kuuluvia ihmisiä olisi syyllistynyt rikoksiin jä-
senen ominaisuudessa. Liikettä ollaan kieltämässä siksi, koska sen katsotaan toimivan ”hy-
vän tavan vastaisesti”. Tämä tarkoittaa ristiriitaa ”ajan oikeus- ja moraalikäsitysten” kanssa.

Kuka tai ketkä sitten päättävät ajan oikeus- ja moraalikäsitykset? Kieltokanteen mukaan hy-
vän tavan vastaista ovat esimerkiksi poliittiset tavoitteet erota EU:sta, palauttaa rodulliset 
muukalaiset kotimaihinsa tai kieltää omaa kansaa kohtaan vihamielisen median toiminta.

Niidenkin, jotka eivät tue Vastarintaliikettä tulisi olla huolissaan poliisin toiminnasta. Mikä-
li politisoitunut Suomen poliisihallitus saa tahtonsa läpi, he voivat tulevaisuudessa kieltää 
kaikki poliittiset oppositioryhmät perustaen päätöksensä ”hyvän tavan vastaisuuteen”. Tuo-
mioistuimen ei välttämättä edes tarvitsisi nähdä näitä järjestöjä ”rikollisina”. Mikäli Vastarin-
taliikkeen kielto menee läpi Suomessa, on riski että saamme muuallakin Pohjolassa kokea 
samankaltaisia hyökkäyksiä sananvapautta vastaan.

Puolusta sananvapautta ja vastusta demokratuuria:

• Levitä tietoa kaveripiirissäsi ja internetissä tyytymättömyyden 
    mobilisoimiseksi
• Tule mukaan Tampereella 21. lokakuuta järjestettävään

Vastarintaliikkeen mielenosoitukseen
• Tue järjestöä ja lue lisää tapauksesta:
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