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Hanukkajuhlat Vantaalla
Holokaustin
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Suomi-Israel-yhdistysten liitto ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomien ystävyysyhdistysten
liitto. Tätä linjaa seuraten Jedidut pyrkii lisäämään
Israelin maan ja kansan tuntemusta sekä levittämään
tietoa Israelin kulttuurista, historiasta ja yhteiskunnasta.
Verkkosivuilta www.suomi-israel.fi löytyy lisätietoa
liitosta ja Israel-ystävyyteen liittyvästä toiminnasta
Suomessa samoin kuin linkkejä Israel-tietouden ja
Israelin kulttuurin kannalta kiinnostaviin verkkosivuihin.

Viimeinen vääntö
Valkoisessa talossa –
kolme jännityksen päivää ennen
Israelin itsenäisyysjulistusta
John Simon –
uteliaisuudesta kirjailijaksi
Kirjallisuuskatsaus

Aloitamme seuraavassa numerossa Lukijan kynästä
-palstan, johon otamme vastaan lyhyitä palautteita
lukijoilta.

Onko Anne Frankin perheen
ilmiannon arvoitus vihdoinkin
ratkeamassa?

Kans i ku v a :

Uutiskimara

David Ben-Gurion luki Israelin itsenäisyysjulistuksen
Tel Avivissa 14.5.1948.
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• Minulla oli mahdollisuus osallistua tammikuun lopulla Jerusalemissa ICEJ:n järjestämään kansainväliseen Envision-kongressiin,
jonka aikana pääsin mm. tutustumaan – monille lehtemme lukijoillekin tutun – Ariel
Nadbornikin johdolla Jerusalem Foundationin tekemään työhön syrjäytymisvaarassa
olevien juutalaisnuorten parissa. Tällä hetkellä suurinta huolta tunnutaan kannettavan
Etiopiasta muuttaneista juutalaisista.
Mutta tästä työstä lisää seuraavassa numerossamme toukokuun lopulla.

Yhtiön markkinointipäällikkö Lev-Ran Moshen kertoi yhtiön maksavan samaa palkkaa
juutalaisille ja palestiinalaisille. Hän myös
huomautti palestiinalaisia työskentelevän
myös yhtiön johtopaikoilla. Niin Moshen
kuin kaupungin pormestari Yossi Dagarkin
huomauttivat BDS:n kohdalla suurimman ongelman olevan ihmisten tietämättömyys. Jos
boikotti toteutuu, palestiinalaiset ovat suurimmat häviäjät, he jäävät työttömiksi jne.
Palattuani kotimaahan yleisin minulle esitetty kysymys oli ”Oliko siellä turvallista?”
Jerusalemihan on todella rauhallinen paikka, uutiskanavien syöttämä kuva Israelista
antaa täysin väärän kuvan israelilaisarjesta.
Olenkin vastannut ystävilleni, että ainoastaan
kahtena päivänä oli Jerusalemissa liikenne
sekaisin, mutta sekin johtui vain siitä, että
päätoimittaja Janas ja USA:n varapresidentti
Pence sattuivat kaupunkiin yhtä aikaa…
Vaikka tilanne kaduilla on rauhallinen,
jatkuva epävarmuus tietenkin rasittaa israelilaisten arkea. Moni paikallinen epäilikin
tilanteen kiristyvän varsinkin maan pohjoisosissa, Syyrian rajalla, mistä olemmekin
saaneet viime päivinä lukea lehtien uutisotsikoista.

Meillä oli myös mahdollisuus keskustella
Knessetin edustajien kanssa. Ehkä vaikuttavin kohtaaminen oli rabbi Yehuda Glickin
kanssa. Hän ei mielipiteitään säästele, mistä
syystä hän saikin muutama vuosi sitten pari
luotia vain millin päähän sydämestään. Niin
Glick kuin muutkin tapaamamme kansanedustajat painottivat, kuinka tärkeitä Israelin
lähettiläitä me Israelia rakastavat ulkomaalaiset olemme. Vain meidän välityksellämme
välittyy maailmalle oikeaa tietoa Lähi-idän
tilanteesta, ja meidän tukemme Israelille on
ensiarvoisen tärkeää.
Ja tietenkin matkan aikana puhutti myös
BDS-boikotti. Pääsimme tutustumaan Samariassa toimivaan juutalaisyritykseen Twitoplastiin, joka työllistää pari sataa henkeä
– puolet juutalaisia, puolet palestiinalaisia.

Kimmo Janas
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>> Lähde ennen kokemattomalle matkalle toisen maailmansodan
historiallisille paikoille, jossa asumme vanhassa Kazimierzin,
juutalaisten toisen maailmansodan aikaisessa korttelissa Krakovassa,
näemme "7 synagogan" ympäristön, Auschwitzin keskitysleirin,
Schindlerin vanhan tehtaan, sekä jo 1257 perustetun
Krakovan keskiaikaisen toriaukion.

Matkan tekninen järjestäjä:
Caleb Tours Oy

Varapuheenjohtajan mietteitä

Auschwitz,
Schindlerin tehdas
ja Krakova

jälkeen. Suomi tuli samassa tutkimuksessa
neljänneksi, mikä kertoo luontaisista yhteistyömahdollisuuksista maittemme välillä.
Israel on hämmästyttävällä tavalla noussut maailman tieteen, teknologian ja startupyritysten kärkimaaksi 2000-luvulla, mikä on
vahvistanut maan asemaa myös kansainvälisessä yhteisössä. Käytännössä mikään maa ei
pysty kunnolla boikotoimaan Israelia, ellei se
sitten halua kieltää kansalaisiltaan älypuhelinten, tietokoneiden, sairaala- ym. teknologian käyttöä. Uusiksi, niin Lähi-itää, Afrikkaa
kuin Aasiaakin kiinnostaviksi vientituotteiksi
ovat nousseet vedenkäsittelyyn ja maatalouteen liittyvät innovaatiot. Ja tuskin edes kykenemme aavistamaan, kuinka maakaasu tulee
muuttamaan Israelin geopoliittista asemaa.

25.-29.5.2018.
Matkanjohtajina ovat
päätoimittaja Kimmo Janas ja
Suomi-Israel Yhdistysten Liiton
varapj. Risto Huvila, joka toimii
myös Holokaustin uhrien
muisto ry:n hallituksessa.

Matkapaketin hinta 695,- 15.3.2018 mennessä varattuna.
16.3 alkaen varauksissa hinta 745,-. Paikkoja rajallinen määrä.

Matkapaketti sisältää: Finnairin suorat lennot,
lentokenttäkuljetukset, kokopäivän retki Auschwitziin,
Schindlerin tehdasmuseokäynnin, luennot,
4 vrk Hotel Regent  2hh. (1hh lisä 120,-).
ILMOITTAUTUMINEN JA INFO:
>> Risto Huvila 0400755661 / risto@truman.fi ja
>> Kimmo Janas 0509127332 / kimmo.janas@faktapro.fi

Uusi aika – uudet tuulet
Pastori Juha-Pekka Rissasen irtauduttua
vuodenvaihteessa liiton puheenjohtajan
tehtävästä kunnioitettavan 7 vuoden palveluksen jälkeen, Suomi-Israel Yhdistysten
Liitto ry:n jäsenet valitsevat 24.3. pidettävässä
liittokokouksessa uuden puheenjohtajan. Samalla valitaan myös varapuheenjohtaja ja 4-9
muuta hallituksen jäsentä, ja nämä valinnat
tuovat väistämättä mukanaan uusia tuulia,
mahdollisuuksia ja toimintatapoja.

Tänä vuonna 70 vuotta täyttävän Israelin
aseman vahvistuminen em. sektoreilla tarjoaa meille myös uusia mahdollisuuksia puhutella aikamme ihmisiä ja avaa ovia myös
erilaisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja
sitä kautta edistämään Suomen ja Israelin
välisiä suhteita ja yhteistyötä. Tästä konkreettinen esimerkki on 19.4. yhteistyössä
eduskunnan Israel-ystävyysryhmän kanssa
järjestettävä juhlaseminaari Israel kansainvälisen politiikan keskiössä.

Jyväskylän syysliittokokouksessa 2016
päätettiin toimintasuunnitelmaan lisätä
maininnat nuorten aktivoinnista sekä israelilaisen teknologian ja yrityselämän huomioimisesta osana toimintaamme. Näiden
ajatusten varaan olin mukana perustamassa
Suomi-Israel -yhdistystä Espooseen loppuvuodesta 2016 ja olemme huomanneet näiden teemojen puhuttelevan sekä nuorempaa
väkeä että yhteistyökumppaneita niin yritys-,
kaupunki- kuin yliopistotasollakin.

Tuloksellisen toiminnan edellytyksenä on
aina faktojen hallinta ja haastankin kaikkia jäseniämme saapumaan suurella joukolla 24.3.
pidettävään liittokokoukseemme ja sen yhteydessä pidettävään seminaariin, jonka teemana on ajankohtainen Israel, ihmisoikeudet ja
boikottiliike. Kokouspaikkana on professori
Aapeli Saarisalon kotina palvellut Bergvikin kartano Salossa. Katso erillinen mainos
lehden takakannesta ja ilmoittaudu mukaan!

Maailman talousfoorumin WEF:n tammikuussa 2018 julkaiseman tutkimuksen mukaan Israel on maailman kolmanneksi innovatiivisin talous Sveitsin ja Yhdysvaltojen

Risto Huvila
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B Pastori ja kirjailija Harri Kröger
on asunut Israelissa 10 vuotta ja
toiminut siellä matkaoppaana 25
vuoden ajan.

A Jouni Turtiainen on Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra.
Hän on työskennellyt ja opiskellut
Israelissa.

JEDIDUT • 1 / 2018
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tuotteita kohtaan kehitetty
BDS-boikottiliike.
Tämä ei kuitenkaan ole
ensimmäinen kerta, jolloin
juutalainen kansa halutaan
ottaa erityisen eristämisen
kohteeksi. – Natsit aloittivat
juutalaisten boikotoinnilla
ja eristämisellä niin talo-

C Patmos-lähetyssäätiön toiminnanjohtaja Pasi Turunen on tuottelias toimittaja-kirjailija, joka on
kirjoittanut useita Israelia käsitteleviä kirjoja. Hän on tutkinut pitkään
Israelin vastaista boikottiliikettä ja
median yksipuolista uutisointia
Lähi-Idän tapahtumista.

• Kimmo Janas
© Pentti Tuovinen

© Pentti Tuovinen
C Cookie Schwaeber-Issan kasvoi
New Yorkin Brooklynin juutalaisyhteisössä ja teki aliyan Israeliin
2000-luvulla. Nykyisin hän toimii
Makor HaTikvah -koulun rehtorina
Jerusalemissa.
• Kimmo Janas

• Kimmo Janas

• Yhdysvaltojen presidentin
Donald Trumpin 6.12.2017
tekemä päätös tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi on saanut lähes koko
maailman vastustamaan tätä
päätöstä ja nousemaan sekä
Israelia että Yhdysvaltoja
vastaan.
Seminaarin lähes 200 hengen osanottajamäärä kuitenkin todisti suomalaisten
seisovan edelleen Israelin
rinnalla.
Yksi tavallisia kuluttajiakin koskella asia on israelilaisia yrityksiä ja niiden

C Jo 9. kertaa järjestetyn seminaarin juontajana ja isäntänä toimi
Risto Huvila.

udellisesti, kulttuurisesti,
akateemisesti, koulutuksellisesti kuin humanitaarisen
avunkin suhteen, muistutti
Varpu Haavisto. – Ja sehän
päättyi kuuden miljoonan
juutalaisen murhaan…
Haavisto huomautti, ettei nykyinen BDS ole edes
ensimmäinen nyky-Israeliin
kohdistuva boikotointi. Vain
pari kuukautta Auschwitzin
vapauttamisen jälkeen arabiliigan maat aloittivat boikotin, jonka tarkoitus oli
vahingoittaa Palestiinan juutalaisyhteisöä. Vuosien varrella suurin osa arabimaista
on kuitenkin luopunut boikotista ja hakee nykyään
pikemminkin yhteistyötä
Israelin kanssa.
– Niiden vaikutus oli paljon negatiivisempi arabien
omalle kehitykselle, Haavisto tarkensi.
Nykyisessä boikottikampanjassa on hänen kertomansa mukaan erityistä,
että se suuntautuu ennen

C Espoolainen kansanedustaja
ja kaupunginvaltuutettu Antero
Laukkanen on Eduskunnan Israelystävyysryhmän sekä Espoon Suomi-Israel Yhdistyksen hallituksen
jäsen.

kaikkea entisiin kristittyihin
länsimaihin ja pyrkii vieraannuttamaan varsinkin eurooppalaiset maat Israelista.
© Pentti Tuovinen

© Pentti Tuovinen

• Kimmo Janas

Israel tänään -seminaari
Kansainvälisenä
holokaustin uhrien
muistopäivänä
tammikuun 27.
järjestettiin Espoon
helluntaikirkolla
Israel tänään
-seminaari. Mukana
oli maamme eturivin
Israel- ja holokaustin
asiantuntijoita.

A Varpu Haavisto toimii Israelin ja
palestiinalaisten välistä konfliktia
käsittelevän YAPS-koulutusprojektin koordinaattoriana ja on ollut
mukana kirjoittamassa useita julkaisuja, mm. ”Israelin boikotointi ja
Lähi-idän konfliktin edistäminen”.

A Toimittaja ja kirjailija Rony Smolar toimi YLEn Lähi-idän kirjeenvaihtajana Jerusalemissa vuosina
1980-2002. Hän on myös toiminut
European Jewish Congressin varapuheenjohtajana.
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Israelin
itsenäisyyssodasta
1948 lähtien naiset
ovat olleet oleellinen
osa Israelin armeijaa,
IDF (Israel Defence
Forces).

taisteli hyökkääviä arabeja
vastaan.
Koska juutalaisväestön
osuus oli pieni itsenäisyyssodan alkaessa, olivat myös
naiset rintamalla yhtä lailla
miesten kanssa. Kaikki käytettävissä olevat henkilöt

• Vuosien aikana on ollut
erilaisia väärinymmärryksiä,
miten naissotilaat ovat osallistuneet taisteluihin. Alkaen
itsenäisyyssodasta naiset olivat mukana taisteluissa. Naisia toimi myös IDF:n edeltäjässä puolisotilaallisessa
Haganah-järjestössä, joka
JEDIDUT • 1 / 2018

olivat puolustamassa juuri
itsenäistynyttä Israelia.
Israelin ensimmäinen pääministeri David Ben-Gurion onkin sanonut: ”Olen
sitä mieltä, että kun kyseessä on valtion turvallisuuden
puolustaminen päivin ja öin,
© Israel Defence Forces

Arto Perämäki
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Tehtäväkenttä
laajenee
Myöhemmin voidaan jaotella naisten osallistuminen
taistelutehtäviin seuraavasti:
- 1948 naiset taistelivat itsenäisyyssodassa
- 1948-1990 naisia ei sallittu
taistelutehtäviin
- 1990- suurin osa armeijan
tehtävistä on avautunut naisille mm. taistelu- ja erikoisjoukoissa sekä ilmavoimissa.
Itsenäisyyssodan
ja
2000-luvun välisenä aikana
naisia palveli lähinnä armeijan huoltotehtävissä; toimistoissa, sairaaloissa, radioliikenteen hoidossa jne.
Naimattomien naisten palvelukseen astumisikäraja on
18 vuotta, samoin kuin miehilläkin Israelissa. Poikkeus
ovat haredinaiset (ultraortodoksijuutalaiset), joilla on
tiukka sukupuolten erottelu,
mikä vaikeuttaa heidän työmahdollisuuksiaan armeijassa, usein jo suuri lasten
määrä ei mahdollista työtä
kodin ulkopuolella.

Nykyään naisia palvelee jo lähes kaikissa IDF:n
joukko-osastoissa, niin tykistössä, insinöörijoukoissa
ja jalkaväessä kuin sotilas- ja
rajapoliisissakin.
Historiallisesti ja tasa-arvollisesti merkittävä tapahtuma IDF:n historiassa oli
toukokuun 26. päivä vuonna 2011, jolloin silloinen
puolustusministeri Ehud
Barak nimitti Israelin historian ensimmäisen naisen
Orna Barbivain (s. 1962)
kenraalimajurina joukkoosaston komentajaksi.
Seuraava merkittävä tapahtuma oli tammikuussa
2014, jolloin IDF ilmoitti
naismajuri Oshrat Bacherin ylennyksestä everstiluutnantiksi ja prikaatin komentajaksi taistelu- ja tiedustelupataljoona 727 Eitamissa.
Hänestä tuli ensimmäinen A

© Israel Defence Forces

© Israel Defence Forces

Naiset Israelin
armeijassa

Maahanmuuttajanainen
Etelä-Afrikasta, Alice Miller
valitti korkeimpaan oikeuteen, miksi naisia ei hyväksytä sotilaaksi taistelutehtäviin, esimerkiksi lentäjäkoulutukseen.
Miller voitti syytteen, ja
IDF alkoi virallisesti hyväksyä naisia myös lentäjäoppilaiksi vuonna 1997.
2000-luvun alussa tasaarvomuutos Israelin armeijassa johti mahdollisuuteen,
että naisille avautui yhtä lailla samat roolit kuin miehillekin, myös taistelutehtävissä.
Naissotilaille taattiin pääsy
niin tykistöön, jalkaväkeen,
panssarijoukkoihin kuin
myös ns. eliittiyksiköihin.
Myös merivoimat otti naisia palvelukseen, ja vuoden
2004 alussa oli jo 450 naista
palvellut erilaisissa taisteluyksiköissä.

niin turvallisuutta ei ole olemassa, elleivät valtiomme
naiset tiedä miten taistella”.

Tasa-arvomuutos
Tilanne naisten asepalveluksen suhteen muuttui radikaalisti vuonna 1994, kun
Israelin korkein oikeus joutui ottamaan kantaa naisten
tasa-arvoon armeijan tehtävissä.
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mentajana. Prikaati toimii
Jordanian, Egyptin ja Gazan
rajoilla.
Tasaista
kasvua
Naisten osuus taistelujoukoissa on kasvanut tasaisesti
sitten vuoden 2012 silloisesta 3 %:sta, 7 %:iin vuodelle
2016. Puhutaan jopa 9,5 %:n
haasteellisesta tavoitteesta.
Tänä päivänä n. 90 %
kaikista IDF:n taistelutehtävistä on avoinna myös
naisille. Elokuussa 2016
palveli IDF:n erilaisissa
taisteluyksikköjen rooleissa
niinkin korkea määrä kuin
2100 naista. Määrä on 400 %
verrattuna vuosikymmenien
takaiseen. IDF:n mukaan 38
% hakijoista nimenomaan
haluaisi palvella taistelijan
roolissa, siksi vakansseja
naisille on avattu lisää.
On perustettu jo kolme
”sekoitettua taistelujoukJEDIDUT • 1 / 2018

koa”, joissa toki palvelee
myös perinteiseen tapaan
miehiä. IDF on perustanut
taistelu- ja tiedusteluyksikköjä kuten Caracal, Bardalas
ja Lions of Jordan. Yksiköt
toimivat suojelemalla rajoja
Egyptin ja Jordanian rajoilla. Neljäs yksikkö, joka on
sijoitettu Jordaninlaaksoon,
aloitti operatiivisen toimintansa marraskuussa 2017.
Joissakin yksiköissä naissotilaiden määrä on suhteessa 35 % naisia ja 65 %,
mutta joidenkin upseerien
mukaan ideaalitilanne olisi
50 – 50. Toisaalta Caracalpataljoonassa on jopa 70 %
naissotilaita.
Rauhallisuutta
taistelukentälle
Erään upseerin mukaan:
”Mitä nainen tuo taistelukentälle on kypsyys ja rauhallisuus, jota me tarvitsemme. Naisen ei tarvitse toimia
kuin mies ja kantaa 45 kg
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taakkaa, vaan tuoda oma
ainutlaatuinen vahvuutensa
yksikköön ja kentälle”.
Israelin armeija laatikin koulutukseensa naisia
koskevia muutoksia, jotka
ovat välttämättömiä heidän
operatiivisessa koulutuksessaan. Laaditaan kuntotason
fyysiset vähimmäisvaatimukset, joita taistelutehtävissä tullaan vaatimaan.
Käytännön asioina voi olla
käytettävän rynnäkkökiväärin korvaaminen kevyemmällä tulitehon kuitenkaan
laskematta. Lisäksi voidaan
käyttää suojaavia varusteita kevyemmästä kevlarista,
kuten polvisuojat, kypärät,
sirpaleliivit jne.
Armeija on suunnitellut
käynnistävänsä pilottiprojektin, joka selvittää, miten
naissotilaat sopeutuisivat
fysiologisesti ja teknisesti
panssarivaunumiehistöön.
Kyseeseen tulisivat vain
naismiehistöt, ei ns. ”se-

Turmeleeko
armeija?
Edinburghin yliopiston tutkija Megan Bastick toteaa tutkimuksissaan: ”Koko
läntisessä maailmassa on
huomattavissa yleinen kasvu naisten osuudessa liittyä
armeijaan”.
Paljon on käyty keskustelua Israelissa n.120 000:n
armeijapalveluksen vuosittain aloittavan nuorten
määrästä. Maassa on muutamia uskontoryhmiä, kuten haredijuutalaiset, joiden
vähäinen osallistuminen

”maan puolustukseen” herättää runsaasti keskustelua
yhteiskunnallisesti.
Valtaosin nämä ääriortodoksijuutalaisiin kuuluvat
eivät suorita armeijapalvelusta ja nykyiset ”sekoitetut
osastot” ovat haredirabbien
voimakkaan kritiikin kohteena. Haredirabbi Yigal
Levenstein on sanonut:
”Armeija turmelee naiset,
enkä ymmärrä heitä, jotka
menevät naimisiin armeijan
käyneen naisen kanssa”.
Riskialttiit
kohteet
Julkisuudessa on myös
keskusteltu, mitä aiheuttaa
Israelin armeijan ”naisistuminen”. Antaako se terroristijärjestöille Gilad Shalitin
tapaisia kidnappauskohteita?
Onko järkevää siirtää
näitä ”sekoitettuja osastoja” riskialttisiin kohteisiin
Libanonin tai Gazan rajalle?
Toisaalta naiset armeijassa
on ”globaali trendi” myös

läntisessä maailmassa, puhumattakaan arabimaista
kuten Jordania, Libanon,
Tunisia jne. ja unohtamatta
taistelulentäjä majuri Miriam al-Mansouria taistelussa ISIS:tä vastaan. Varmaa
on, että keskustelu aiheesta
tulee tulevaisuudessa jatkumaan. Muistettakoon,
että Israelin itsenäisyyden
aikana on taistelutehtävissä
menehtynyt 44 naissotilasta.

Lähteet:
• Jewish Virtual Library:
”Women of the IDF”.
• The Times of Israel: ”Women increasingly join fight
in Israel army” by Michael
Blum, November 20. 2016.
• Jerusalem Post:”Number
of female IDF combat soldiers to increase significantly this year” by Anna Ahronheim, February 20. 2017.
• Jewish Outdoor Center:
”Lady angels in green” by
Stewart Weiss, March 17.
2017, Jerusalem Post.
© Israel Defence Forces
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A nainen taisteluprikaatin ko-

kamiehistöt”. On pohdittu
myös, että lisääntyneiden
naishakijoiden määrä vaikuttaisi asepalveluksen pituuteen. Miesten palvelusaikaa on suunniteltu lyhennettäväksi 36 kuukaudesta
32 kuukauteen. Naiset vastaavasti hakeutuessaan taistelujoukkoihin palvelisivat
normaalin palveluksen 21
kuukauden sijasta 30 kuukauden periodin.
Integraatiotyökaluna Israelin armeija on erinomainen
yhdistävä yhteisö, kun eri
uskonnoista ja kulttuureista
ihmiset ovat kolme vuotta
yhdessä. Israelissa tunnetaan järjestelmä, jossa armeijan käyneet noteerataan
opiskelu- ja työpaikkaa hakiessaan positiivisesti. Toki
turvallisuus- ja pelastusalalle
armeija on yleensä ehdoton
pääsyvaatimus.

11
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Keren Kajemet
Suomessa 100 vuotta
Ote Anna Luntisen
kirjoittamasta KKF:n historiikista.
• 1880-luvun alussa alkanutta modernia juutalaista siirtolaisuutta Palestiinaan kutsutaan
usein käytännölliseksi sionismiksi. Käytännölliset sionistit korostivat konkreettisen
muuton ja maanhankinnan ensisijaisuutta
sionismin onnistumiselle. Vähitellen käytännöllinen sionismi sulautui Herzlin perustamaan sionistiseen liikkeeseen.1 Ensimmäisen
maailmansodan alkaessa Palestiinassa oli
ehkä noin 60.000 juutalaista.2
Vuonna 1920 Palestiinasta tuli Ison-Britannian mandaattialue, ja 1920-luvun kuluessa
erityisesti juutalainen itsehallinto kehittyi
voimakkaasti. Maailman sionistijärjestön
alaisesta vuonna 1922 perustetusta juutalaistoimistosta (ha-Sokhnut ha-Yehudit) ja
sen toimeenpanevasta komiteasta kehittyi
Yishuvin3 1. hallitus, joka edusti yhteisöä
suhteessa mandaattihallintoon. Maanhankinnasta vastasi juutalainen kansallisrahasto,
Keren Kayemeth LeIsrael, joka siirsi kaiken
JEDIDUT • 1 / 2018
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hankitun maan ”kansalliseen omistukseen”
ja kielsi sen myymisen. Maa oli vuokrattavissa, mutta vain juutalaisille. Vaikka kasvavan
kansallistunteen myötä arabeja kehotettiin
välttämään maan kauppaamista, nämä olivat taloudellisista syistä yleensä halukkaita
myymään sitä juutalaisille. Mandaattiajan
loppuun mennessä juutalaisten omistuksessa
oli kuitenkin vain alle kymmenen prosenttia
maasta. Yishuvin tärkein tavoite oli luoda
edellytykset laajalle juutalaiselle siirtolaisuudelle, koska vain sen avulla juutalaiset
voisivat tulla alueella enemmistöksi. Viime
kädessä siirtolaisuuden uskottiin myös luovan mahdollisuudet juutalaisvaltion perustamiselle.
Vanhauusi maa
”Olisi tietysti mahdollista odottaa, kunnes
uusi messias tulee,” Theodor Herzl totesi Baselin viidennessä sionistikongressissa
vuoden 1901 joulukuussa, kun kongressin
jäsenet pohtivat kansallisrahaston perustamista.4 Herzlillä oli kuitenkin jo käsikirjoitus

valmiina rahaston myötävaikutuksella perustettavaa valtiota varten. Ohjelmajulistuksessaan Altneuland hän kuvaa muun muassa,
miten alun perin karulta näyttävä maa saataisiin kukoistamaan:
”Puoli miljoonaa nuorta havupuuta. Tämä
maa kaipaa vettä ja varjoa.”5
Kaikki tulisivat hyötymään juutalaisten
ponnisteluista. Liberalismi, suvaitsevaisuus
ja rakkaus ihmiskuntaa kohtaan olivat tehneet juutalaisista jalon kansan. Näitä arvoja
seuraamalla Siionista vasta tulisi todellinen
Siion. Ketään ihmistä, olipa hänen rotunsa
tai uskontonsa mikä tahansa, ei suljettaisi
ulos; kaikki saisivat nauttia juutalaisen kansan saavutuksista.
”Me seisomme muiden sivistyneiden kansakuntien hartioilla. Jos joku niiden jäsenistä haluaa liittyä meihin, jos hän omaksuu
yhteiskuntamme velvollisuudet, hänellä on
myös oikeus nauttia sen oikeuksista. [...]
Olkoon meidän tunnuksemme nyt ja aina:
Ihminen, sinä olet minun veljeni!”6
Keren Kayemeth LeIsrael syntyy
Kun Helsingissä vietettiin Keren Kayemeth
LeIsraelin 100-vuotispäivää vuonna 2002,
juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja Gideon Bolotowsky kertoi juhlavieraille järjestön syntyprosessista ja varhaisista vuosista.
Ajatuksen juutalaisesta kansallisrahastosta
keksi venäjänjuutalainen matemaatikko,
professori Hermann Zvi Schapira. Ensimmäisessä sionistikongressissa Baselissa
vuonna 1897 hän ehdotti perustettavaksi
rahastoa, johon kertyvillä varoilla ostettaisiin
maata alueelta, jolle viisikymmentä vuotta
myöhemmin, vuonna 1948 perustettiin Israelin valtio. Schapira kuului Chovevei Zion
(Siionin rakastajat) -liikkeeseen, joka oli jo
menestyksellisesti hankkinut maata ja perustanut siirtokuntia Luvattuun maahan. Tunnetuin näistä on nykyinen Israelin kaupunki
Rishon Lezion – Siionin ensimmäinen.7

Professori Schapira kuoli jo vuonna 1898
eikä siten päässyt näkemään, miten hänen
unelmansa toteutui kolme vuotta myöhemmin samaisessa Baselin kaupungissa, minne
maailman sionistiliikkeen johto kokoontui
viettämään viidettä sionistikokousta. Kansallisrahaston perustaminen oli jälleen asialistalla, ja pitkällisten keskustelujen jälkeen
asiasta äänestettiin. Äänestyksen tuloksena
oli päätöksen lykkääminen tulevaisuuteen.
Theodor Herzl, joka ei ollut osallistunut äänestykseen, ryntäsi saliin ja piti tunnepitoisen
palopuheen rahaston puolesta. Sen jälkeen
äänestettiin uudelleen, ja nyt ylivoimainen
enemmistö äänesti rahaston perustamisen
puolesta. Oli joulukuun 29. päivä vuonna
1901. Kongressi päätti, että Keren Kayemeth
LeIsrael (KKL) on koko juutalaisen kansan
yhteistä omaisuutta. Sen tehtäväksi annettiin maan hankinta Palestiinasta juutalaisen
kansan kansallisen jälleenrakennuksen tarpeisiin.8
Kansallisrahaston ensimmäiseksi tavoitteeksi asetettiin 200.000 Englannin punnan
kerääminen. Ensimmäisen lahjoituksen, 10
puntaa, teki tuntemattomaksi jäänyt lahjoittaja edesmenneen professori Schapiran nimissä. Toisen lahjoituksen antoi itse Theodor
Herzl. KKL oli syntynyt. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Johann Kremenetzky
keisarillisessa Wienissä, jossa KKL:n ensimmäinen päätoimisto sijaitsi. Hän teki työtä
perusteellisesti, ja jo ensimmäisen toimintavuoden 1902 aikana syntyivät sekä pieni sininen säästölipas, puschke, että Sefer
Hazahav, Kultainen kirja. Molemmat olivat
ennenkuulumattoman tehokkaita rahankeräämisen välineitä joka puolella maailmaa.
1900-luvun alkupuolella mikään muu maallinen juutalainen symboli ei ollut lähimainkaan yhtä laajalle levinnyt ja merkityksellinen
kuin puschke. Niitä oli niin Buenos Airesissa
kuin Dublinissa, niin Helsingissä kuin KapA
kaupungissa.8
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A Gaalaa emännöi Ethel Salutskij.
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Keräykset johtivat myös nopeasti konkreettisiin tuloksiin. Vuonna 1905 KKL oli
mukana perustamassa Bezalelin taideakatemiaa, joka rakennettiin Jerusalemiin KKL:n
maalle. Vuonna 1909 perustettiin Tel Avivin
kaupunki KKL:n varoilla, samoin kuin Hadar
HaCarmel -niminen kaupunginosa Haifaan.
Samana vuonna KKL hankki maan Haifan
Teknillistä korkeakoulua, Technionia varten.
Samoin KKL osallistui Deganian, ensimmäisen kibbutsin perustamiseen.8
Vuonna 1922 KKL:n päämaja muutti Euroopasta Jerusalemiin ja johtoon nousi Menachem Ussischkin, KKL:n isän, Hermann
Schapiran ystävä ja kollega Chovevei Zion
-liikkeestä. Menachem Ussischkinin 20-vuotisella puheenjohtajuuskaudella oli historialliset ulottuvuudet. Sen aikana rakennettiin
perustukset Israelin valtion synnylle ja puolustukselle arabeja vastaan, mikä oli tärkeää silloisina rauhattomina vuosina ennen ja
jälkeen Israelin itsenäistymisen.8
1. Hannu Juusola, Israelin historia, Gaudeamus 2005, ss.
36–37.
2. Juusola, op. cit., s. 39.
3. Palestiinan juutalaisyhteisö ennen Israelin valtion syntyä,
hepreaksi siirtokunta.
4. Juusola, op. cit., ss. 43, 47–49.
5. Keren Kajemet Finland, Esite, 2001.
6. Theodor Herzl, Altneuland, Old-New Land (1902), translated by Paula Arnold, Haifa Publishing Company, 1960, s. 33.
7. Herzl, op. cit., ss. 109, 117–118.
8. KKF:n vuoden 2002 puheenjohtajan, Gideon Bolotowskin
puhe KKL:n 100-vuotisjuhlassa Helsingissä.

MAINOSTOIMISTOPALVELUT
Keren Kajemet Finland juhli
100-vuotista taivaltaan
Helsingin synagogan juhlasaliin oli 3.2. kokoontunut suuri joukko Keren Kajemetin
ystäviä juhlistamaan Juutalaisen kansallisrahaston Suomen-osaston 100-vuotista taivalta.
Gaalaa emännöi Keren Kajemet Finland
ry:n puheenjohtaja Ethel Salutskij, ja juhlapuheen piti Suomen entinen Israelin-suurlähettiläs Leena-Kaisa Mikkola, joka nykyisin
toimii ulkoministeriön Afrikan ja Lähi-idän
osaston päällikkönä.
Israelin valtion tervehdyksen juhlaan toi
suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg. Myös
KKL:n edustajat Israelista ja Ruotsista käyttivät tervehdyspuheenvuorot. Risto Huvila
esitti juhlassa Suomi-Israel Yhdistysten Liiton
tervehdyksen.
Illan ehdoton kohokohta oli oopperalaulaja Angelika Klasin hurmaava ja monipuolinen esiintyminen israelilaisen pianistin Dan
Deutschin kanssa.
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Palkintona lentolippu Israeliin.
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Liput liehuivat
Jerusalemin puolesta
Risto Huvila

Lähes tuhat
osallistujaa saapui
marssimaan Israelin
ja jakamattoman
Jerusalemin puolesta
talviseen Helsinkiin
helmikuun 11. päivä
• Yhteensä 15 Israel-järjestön
muodostaman Israel-ystävyystoimikunnan järjestämä
marssi lähti Senaatintorilta
ja eteni Pohjois-Esplanadia
ja Mannerheimintietä pitkin
JEDIDUT • 1 / 2018

edustakuntatalon edustalle,
missä kuultiin kansanedustajien Peter Östmanin ja
Mika Niikon, sekä juutalaisen seurakunnan edustajan Michel Grünsteinin
puheenvuorot.
Niin Östman kuin Niikkokin moittivat Suomen
hallituksen äänestyskäyttäytymistä YK:ssa liittyen
Jerusalemin ja erityisesti
temppelivuoren asemaan.
Lisäksi Östman kritisoi voimakkaasti Puolassa juuri hyväksyttyä lakia, joka kriminalisoi puheen, jossa Puolan
valtiota tai kansaa väitetään
osalliseksi holokaustiin. Öst-
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nen Israelin itsenäistymistä
ja yhä uudelleen sen jälkeen.
Sanokaa, että todellisuudessa rauha Israelin ja arabien
välille laskeutuu vasta, kun
islamilainen maailma kykenee hyväksymään modernin
juutalaisvaltion keskuuteensa ja myöntämään itselleen,
että juutalainen kansa on palannut kotiseudulleen, jonne
se myös aikoo jäädä.
Noin tunnin kestäneiden
puheiden – ja värjöttelyn –
jälkeen marssijat siirtyivät
Vanhaan kirkkoon, jossa
täpötäydelle salille puhuivat kansanedustaja Antero
Laukkanen ja Patmoksen
toiminnanjohtaja Pasi Turunen.

C Eduskuntatalon portailla: Michel Grunstein (vas.), kansanedustajat Peter Östman, Antero Laukkanen ja Mika Niikko sekä tilaisuuden juontanut
Israel-ystävyytoimikunnan pj. John Remes.
D Marssi päättyi eduskuntatalon eteen.

manin mukaan ”on järkyttävää, että suuri EU-maa voi
tällä tavoin kieltää historiansa vuonna 2018.”
Grünstein kannusti kuulijoitaan haastamaan ihmisiä,
jotka levittävät vääriä tai
pahantahtoisia tietoja Israelista:
– Ehkä kuulette jonkun
väittävän, että konflikti jatkuu näin pitkään, koska
Israel ei salli vierelleen itsenäistä palestiinalaisvaltiota. Korjatkaa silloin häntä
ja kertokaa, että juutalaiset
ovat yhä uudelleen turhaan
osoittaneet rauhanhalunsa
arabeille, itse asiassa jo en-

17

JEDIDUT • 1 / 2018

The Hope
Kimmo Janas
Christian Broadcasting Networkin tuottama video The
Hope kertoo tarinan puoli vuosisataa ennen Israel
uudelleen syntymistä. DVD
kuljettaa juutalaisten tarinaa
mielenkiintoisesti kuvittaen
sitä välillä autenttisella kuvamateriaalilla, välillä näytellyillä kohtauksilla.
Tarina kerrotaan kansakunnan perustajien silmin
eli:
• Theodor Herzl: ”Modernin sionismin isä”, joka
omisti koko elämänsä ajatukselle juutalaisesta valtiosta.
”Baselissa minä perustin
juutalaisen valtion… ehkä
viiden ja varmaankin viidenkymmenen vuoden kuluttua
kaikki tuntevat sen.” Theodor Herzl kirjoitti nuo sanat
päiväkirjaansa 3.9.1897.
• Chaim Weizmann:
Israelin ensimmäinen presidentti, joka auttoi turvaamaan kansainvälisen tuen
Israelin valtiolle.
• David Ben-Gurion:
JEDIDUT • 1 / 2018

Israelin perustaja ja ensimmäinen pääministeri, jonka
rakkaus Raamattuun inspiroi
häntä itsenäisyyshankkeissa. 50 vuotta ja 9 kuukautta
Baselin kokouksen jälkeen
Herzlin unelmasta tuli totta,
kun David Ben-Gurion luki
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Israelin itsenäisyysjulistuksen 14.5.1948.
• Golda Meir: entinen
opettaja, joka keräsi miljoonia Israelin armeijalle ja piti
salaisia rauhanneuvotteluja
arabien kanssa.
The Hope kertoo merk-

kihenkilöiden lisäksi mm.
kuinka juutalaiset hankkivat
Jewish National Foundatio-

kertaisen hinnan. Kuinka
juutalaispioneerit raivasivat
viljelyspeltoja kiviseen, kui-

nin avulla maata Palestiinan
alueelta maksaen siitä arabeille usein jopa kymmen-

vaan erämaahan ja kuinka
Carmel-viinitarhan tuotteet
alkoivat levitä ympäri maa-
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ilmaa.
Vuonna 1914 alueella asui
jo 100 000 juutalaista ja 50
kibbutsissa tehtiin uraauurtavaa työtä maanviljelyksen
kehittämiseksi.
Toivoisi jokaisen, joka
epäilee juutalaisten oikeutta Israelin valtioon, katsovan
tämän dvd:n. Varsin laadukasta ja perusteellista dokumentointia.

The Hope
Käsikirjoitus ja ohjaus:
Erin Zimmerman
Juontaja: Gordon Robertson
Näyttelijät: Eli Gorenstein (David Ben-Gurion), Hagit Dasberg
(Golda Meir), Barry Pruitt (Chaim
Weizmann), Ethan Marten (Theodor Herzl)
Pituus: 109 min
CBN, 2015
Bonusmateriaali:
• Churchill and the Jews (18 min)
How the “British Bulldog” helped
create the Jewish state
• Eliezer Ben-Yeduda (16 min)
The man who revived Hebrew as a
spoken language
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Israelin ja Suomen väliset suhteet vuodesta 1948
Fredrik Ekholm
• Tämä on merkittävä vuosi Israelille sen
saadessa juhlia 70 vuotista taivaltaan itsenäisenä valtiona. Saamme onnitella! Tulen itse
matkustamaan Israeliin ainakin 4-5 kertaa ja
osallistun konferensseihin, joissa juhlistetaan
Israelin 70 vuotta.
Sain pyynnön kirjoittaa jotain maidemme
välisistä suhteista, ja olisi paljon asioista,
jotka ovat rikastuttaneet molempia maita.
Mainitsen näistä vain seuraavat kaksi: diplomaattiset ja liikesuhteet.
Diplomaattiset
suhteet
Suomi tunnusti juuri syntyneen Israelin valtion ensimmäisten ulkovaltioiden joukossa
vuonna 1949. Suomen juutalaiset seurakunnat päättivät istuttaa Israeliin metsän, joka
nimettiin Jaar Finlandiksi.
Diplomaattisuhteet solmittiin vuonna 1950
ja Suomi perusti suurlähetystönsä Tel Aviviin
vuonna 1952. Israel perusti lähetystönsä Helsinkiin vuonna 1956 ja suurlähetystön 1961.
Sen jälkeen diplomaattiset suhteet ovat toimineet keskeytyksettä ja Israelilla on ollut
suurlähettiläs henkilöstöineen suurlähetyksen perustamisesta alkaen. Siitä lähtien on
tehtävässä palveluut 19 eri suurlähettilästä;
nykyinen Dov Segev-Steinberg on siis 19.
Minulla on ollut etuoikeus ylläpitää aktiivista
suhdetta suurlähettiläisiin vuodesta 1991, jolloin kutsuin Yosef Haseenin Vaasaan jopa
kahdesti. Myös lähes kaikille muille olen
järjestänyt vierailun Vaasaan, minkä lisäksi
yrityksemme Tabita productsin jälleenmyyjätapahtumaan olen kutsunut suurlähettiläitä
vuodesta 1994 alkaen, jolloin suurlähettiläs
Moshe Gilboa vieraili ensimmäistä kertaa.
JEDIDUT • 1 / 2018

Suomen suurlähettiläitä Israelissa on vuodesta 1952 lähtien ollut 17, joihin mukaan
luettuna Anu Saarela, joka on toiminut tehtävässään vuodesta 2016 lähtien.
Valtiovierailut
Israelin ensimmäinen pääministerin vierailu
tapahtui vuonna 1962, kun Israelin valtion
perustaja ja pääministeri David Ben-Gurion vieraili Suomessa. Pääministeri Rafael
Paasio vieraili Israelissa 1967, juuri ennen
kuuden päivän sodan syttymistä. Israelin
presidentti Chaim Herzog vieraili ja tapasi
Mauno Koiviston vuonna 1990. Presidentti Ahtisaari vieraili Israelissa vuonna 1999.
Golda Meir vieraili Suomessa 1971 ja pääministeri Kalevi Sorsa vieraili Israelissa 1977.
Ulkoasiainministerien vierailut Suomessa:
Abba Eban 1968
Shimon Peres 2002
Tzipi Livni 2006
Avigdor Lieberman 2010
Ulkoasiainministerien vierailut Israelissa:
Tarja Halonen 1997 ja 1999
Erkki Tuomioja 2005
Ilkka Kanerva 2007
Alexander Stubb 2008
Timo Soini 2016
Presidentti Tarja Halonen teki valtiovierailun Israeliin vuonna 2010. Mukana oli myös
ulkoministeri Alexander Stubb.
Nämä ovat olleet tärkeitä vierailuja suhteiden ylläpitämisessä. Voimme todeta, että
suhteet Israeliin poliittisella ja diplomaattisella tasolla ovat suhteellisen hyvät. Huolimatta
siitä, että Suomi valitettavasti äänestää mielestäni väärin YK:ssa ja EU:ssa enemmistön
mukana, kun kyseessä on tärkeä Israelin
oikeuksien käsittely.

20

Käyn usein Israelissa ja aina kun tapaan
ihmisiä, he kysyvät, mistä tulen. Koen, että
Suomi on suositussa asemassa Israelissa.
Myös turvatarkastuksissa olen kokenut samaa.
Vuorovaikutus
liiketoiminnassa
Matkailu Suomesta Israeliin on ollut vilkasta.
1950-luvulla se sai lisää vauhtia, kun Suomi-Israel yhdistys perustettiin. Eduskunnan
puhemies K. A. Fagerholm toimi silloisena
puheenjohtajana. Monen suomalaisen matkatoimiston päämatkakohteena oli Israel.
Jo 1970-luvulla Israeliin matkusti n. 15 000
suomalaista vuosittain. Vuonna 2017 Israeliin
matkusti 15 500 suomalaista. Israelilaisten
matkustaminen Suomeen ei ollut samaa tasoa, mutta viime vuosina se on ollut kasvussa
ja varsinkin Lappi vetää nyt tuhansia israelilaisia matkustajia.
Kibbutsi-toiminta on ollut merkittävää
myös suomalaisten nuorten kohdalla, jotka
ovat palvelleet vapaaehtoisesti ja siten oppineet kulttuuria ja tapoja sekä tutustuneet
ihmisiin. Tämä on ollut osa nuoren maan
rakentamisesta.
Tyttäremme Monica lähti 17-vuotiaana
palvelemaan kibbutsille ja viihtyi niin hyvin, että lähti seuraavana vuonna uudestaan.
Liiketoiminta
Liiketoiminnan kautta syntynyt vuorovaikutus on ollut tärkeää molempien maiden
rakentamiselle. Vuonna 1992 perustin vaimoni kanssa yrityksen, jonka päämääränä
oli tuoda maahan ja markkinoida israelilaisia tuotteita. Toiminta on ollut pientä, mutta
koemme, että se on ollut tärkeää ja toiminta
jatkuu vielä tänäkin päivänä.

Kantava voima työllemme on halu edesauttaa Israelin elinkeinoelämää sekä työpaikkojen luomista kaikille maahanmuuttajille.
Minulla on hyviä juutalaisystäviä, jotka
omistavat yrityksiä tai vaikuttavat liikealalla
Suomessa ja heidän hyvät suhteensa Israeliin ovat edesauttaneet suhteissa liikealalla.
Minulla oli etuoikeus olla mukana ensimmäisessä Suomi-Israel kauppayhdistyksen hallituksessa (Finland-Israel trade organization),
kun se perustettiin vuonna 1994. Järjestön
tarkoituksena on luoda liikesuhteita ja kehittää kansainvälistä yhteistyötä eri tahoilla.
Suomesta ja myös Israelista on usein vieraillut liikemiesvaltuuskunta, mm. vuonna
2006. Kesällä 2016 olin Helsingissä, kun n.
20-henkinen israelilainen yrittäjäryhmä vieraili maassamme. Mukana oli varasuurlähettiläs Arezoo Herselin johdolla suurlähetystö
ja FITA.
Lopuksi mainittakoon meidän erikoisuutemme, joka on metsäteollisuus. Myös Nokia
oli kova tekijä aikoinaan, aseteollisuus ym.
Israel, joka on innovaation, R&D:n, lääke- ja
terveysalan, tieteen ja teknologian huippua,
on siunaus koko maailmalle, myös Suomelle.
Israel on Suomen kolmanneksi suurin
vientimaa Lähi-idässä (Saudi-Arabian ja
Arabiemiraattien jälkeen), kun taas esimerkiksi vuonna 2012 koko Lähi-idän tuonnista
Suomeen peräti 57 % tuli Israelista. Samana
vuonna Suomen tuonti oli 88 miljoonaa euroa ja vienti Israeliin oli n. 161 miljoonaa
euroa.
Voimme tosiaan peräänkuuluttaa lisää
tuontia Israelista Suomeen.

Kirjoittaja on Israelin kunniakonsuli.
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B Oikealla Oofelkummulla sijaitseva Daavidin kaupungin arkeologinen puisto, Jerusalemin varhaisin
osa, vasemmalla Silwanin arabikylää.

eri suuntiin: koilliseen niin
kutsutun Kuninkaidenlaakson haudat ja Öjymäen
ortodoksikirkon kultaiset
kupolit, pohjoiseen Temppelivuoren koroke Al-Aqsa
moskeijan kupoleineen ja
kaakkoon Akeldama eli Veripelto sekä Hinnominlaakso (Gehenna). Oofelkummun vastapäisellä kukkulalla Kidroninlaakson toisella
puolella nousee Silwanin
arabikylä, jonka talojen portaittainen rakennustapa on
ollut tunnettu Lähi-idässä
läpi vuosituhansien – siitä
pääsee käsitykseen myös,
miten Daavidin kaupunki

Daavidin valtakunta
• Parin viime vuosikymmenen aikana arkeologit
ja teologit ovat käyneet
kiivasta keskustelua siitä,
oliko kuningas Daavid historiallinen henkilö. Jos oli,
niin oliko hänellä suuri vai
pieni valtakunta? Daavidin
historiallisuuden ja suuren
valtakunnan kannattajia
kutsutaan maksimalisteiksi.
Niitä, jotka epäilevät hänen
historiallisuuttaan ja valtakunnan suuruutta, kutsutaan minimalisteiksi.
Miten tähän on tultu? Viime vuosikymmenten kiista
on oikeastaan lähtenyt liikkeelle arkeologiasta. Minimalistien mielestä 1990-luvulle tultaessa ei ollut löydetty selkeitä arkeologisia
jäännöksiä, jotka olisi voitu
suoraan liittää Daavidiin.
Jonkinlaista ”löytötyhjiötä”
pidettiin liberaaliteologien
taholta todisteena, ettei Daavid lainkaan ollut historiallinen henkilökään. Liikettä
JEDIDUT • 1 / 2018

johti niin sanottu Kööpenhaminan koulukunta, jota
johtivat teologian professorit Thomas Thompson ja
Niels Peter Lemche.
Koulukunnan ajatuksista
osa omaksuttiin 1990-luvulla
myös Tel Avivin yliopiston
koulutettujen arkeologien
parissa. Heistä kuuluisin
on professori Israel Finkelstein, joka on vain osittain minimalisti, sillä hän
ei ole kiistänyt Daavidin ja
Salomon historiallisuutta,
vaan on korostanut heidän
valtakuntiensa pienuutta
arkeologisten todisteiden
vähyyden vuoksi. Ainakaan
minimalistit eivät kannata
näkemystä, että Daavidin ja
Salomon valtakunta tai verooikeus olisivat ulottuneet
Eufratille niin kuin Raamatun lähdekirjat esittävät.
Heprealaisen yliopiston
tutkija tohtori Eilat Mazar
on ryhtynyt 2000-luvulla
maksimalistien keulakuvaksi ja katsoo löytäneensä
Daavidin kuningaskuntaan
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liittyviä arkeologisia, jopa
palatseihin viittaavia rakenteita ja ajan pienlöytöjä
Jerusalemista. Tel Avivin
ja Jerusalemin yliopistojen
välillä kiista on jatkunut.
Jerusalemilaisten mielessä
Jerusalemin heprealaisen
yliopiston professori Josef
Garfinkelin viimeaikaiset
kaivaukset Khirbet Qeijafassa ovat Daavidin linnoituskaupungin raunioita.
Daavidin kaupunki
Jerusalemissa
Jerusalemin varhaisimpana osana pidetty Daavidin
kaupunki on kuitenkin
olemassa. Se sijaitsee Oofelkummulla Jerusalemin
nykyisen Vanhan kaupungin muurien ulkopuolella,
kaakkoiskulmassa lähellä
Lantaporttia. Sen molemmilla puolilla avautuvat
kuuluisat laaksot: lännessä
niin sanottu Tyropeionin eli
Juustontekijänlaakso ja idässä Kidroninlaakso.
Oofelinkukkulalta näkyy

B Nelihuoneinen eli israelilainen talotyyppi Daavidin
kaupungissa.

dettiin kukkulaa luotaava
Warreninkuilu, joka kuuluu
kaupungin muinaisiin vesijärjestelmiin. On arveltu,
että kuiluun liittyvä osa olisi Raamatussa mainittu tsinor eli vesiputki, jonka läpi
Raamatun kertomuksen mukaan kuningas Daavid joukkoineen valloitti kaupungin
jebusilaisilta. Valloitus on
ajoitettu noin vuoteen 1000
eKr. eli rautakauteen.
Jebusilaiset kuuluivat
amorilaisiin heimoihin,
joiden keskeiset alueet
ovat Eufratvirralla SyyroMesopotamiassa. (Sana Jebus on samaa kantaa kuin
akkadin jbsh ja heprean
javesh eli kuiva, ja jebusilaiset ovatkin kuivien alueen paimentolaisheimoja.)
Egyptin historiallisissa lähteissä mainitaan Jerusalemin Rushalimum-nimi jo
pronssikaudella. Yhden
tekstiryhmän muodostavat
niin sanotut kiroustekstit, A
© Kenneth Silver

Minna Silver

osa 1

© Kenneth Silver

arkeologin silmin

ilmastossa vesi on elinehto.
Alarinteellä sijaitsevat myös
Siiloan lammikko, Siiloan
kanava ja kaupungin alla
Hiskian tunneli, jonka kuningas Hiskia hakkautti
700-luvulla eKr. Jerusalemin
piirityksen vuoksi. Molemmista on mainintoja Raamatussa. Tunnelista on löydetty
piirtokirjoitus, joka todistaa
historiallisesta louhintatapahtumasta. Piirtokirjoitus
joutui ottomaaniaikana Istanbuliin, jossa sitä nykyisin
säilytetään.
Varhaisimpia arkeologisia tutkimuksia Daavidin
kaupungin alueella oli tehty englantilaisen Palestine
Exploration Societyn sekä
kapteeni Charles Warrenin toimesta jo 1800-luvulla. Warrenin johdolla löy-

A Nelihuoneisen talon ennallistus
Harvardin yliopiston seemiläisessä
museossa Yhdysvalloissa.

oli muinoin rakennettu.
Daavidin kaupungissa
sijaitseva Giihoninlähde oli
merkittävä tekijä kaupungin
synnylle. Kuivassa Juudean
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tun mukaan osti.
Daavidin kaupungista on
tunnettu linnoitusrakennelma, jota kutsutaan jebusilaisrampiksi. Sen on katsottu
olleen niin sanottu milloh,
jonka päälle Daavid olisi
rakennuttanut palatsinsa.
Varmaa on kuitenkin, että
porrasmainen ramppi on
varhaisemmalta ajalta kuin
1000 eKr. Daavidin kaupungin merkittäviin löytöihin
rampin alueella kuuluu niin
sanottu israelilainen nelihuoneinen talo rautakaudelta. Taloa kutsutaan Ahielin
taloksi. Alueelta on löydetty
myös maailman vanhimpiin
kuuluva toiletti-istuin. Merkittävänä löytönä voidaan
manita myös saveen painetut sinettileimojen jäljet. Yhdessä leimassa on löydetty
Raamatun Jeremian kirjassa
esiintyvän kuninkaan kirjurin nimi Gemarjahu ben
Safa.
D Daavidin kaupungin kuumat
kaivaukset vuonna 1981.

© Minna Vuorenpää (nyk. Silver)

patsaiden päälle, ja joita on
kirousmagiassa rikottu. On
haluttu aiheuttaa vahinkoa
Jerusalemille ja sen ruhtinaille, joista ainakin yhden
nimi Jaqar-Ammu on amorilainen. Daavidin kaupungista on kaivettu esiin ajan
pronssikautisia muureja.
Joosuan kirja (X luku)
Raamatussa mainitsee Jerusalemin kuninkaan Adoni-Zedekin ja luettelee
amorilaisten hallitsemia
kaupunkeja, joiden joukossa on Jerusalem. Raamatun
lähteet mainitsevat Jerusalemin ”isän” amorilaiseksi, ja
Moorianvuoren (Moriah >
Amoriah) nimen on rabbiinisten lähteiden perusteella
katsottu tarkoittavan amorilaisten vuorta. Abrahamin
suunnittelema Iisakin uhraus on sijoitettu vuorelle.
Vuoren katsotaan vastaavan
Temppelivuoren aluetta, ja
se on yhdistetty jebusilaisen
Ornanin puimatantereeseen, jonka Daavid Raama-
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A joita on kirjoitettu pienois-

C Minna Vuorenpää (nyk. Silver)
kaivamassa Daavidin kaupunkia.

Daavidin kaupungin
kuumat kaivaukset
Allekirjoittanut osallistui
vuonna 1981 professori
Yigal Shilohin johtamiin
Daavidin kaupungin kaivauksiin. Kirjoitin tuolloin Helsingin Sanomiin lähes sivun
kokoisen artikkelin Daavidin kaupungin kuumat
kaivaukset. Aikaisemmin
britit Kathleen Kenyonin
johdolla olivat suorittaneet
alueella kaivauksia 1960-luvulla. Tuolloin alue kuului
Jordanialle, mutta kuuden
päivän sodassa se liitettiin
Israeliin vuonna 1967.
Daavidin kaupungin kaivaukset 1980-luvulla olivat
legendaariset, ja monet
Israelin merkittävistä arkeologeista, kuten Donald
Ariel sekä muun muassa
Palestiinan kansallismuseon
nykyinen johtaja Mahmud
Hawari, osallistuivat niihin.

(Israelilaisten ja palestiinalaisten välit olivat ennen
kahta intifadaa 80-luvun
alussa melko ystävällismieliset).
Kaivaukset olivat Jerusalemin heprealaisen yliopiston järjestämät. Kaivaukset
olivat keskikesällä ilmastollisesti erittäin kuumat,
mutta myös sisäpoliittisesti
tulenarat. Kaivauksilla syttyi ilmiliekkeihin riita ultraortodoksijuutalaisten ja
arkeologien välille. Edelliset eivät hyväksyneet, että
alueella suoritetaan lainkaan
kaivauksia, koska Raamatun
pyhien tekstien mukaan Israelin ja Juudan kuninkaita
on haudattu Daavidin kaupunkiin.
Emme kaivausten aikana
löytäneet kuitenkaan yhtään
hautaa. Aikaisemmat tutkimukset olivat paikallistaneet
kallioon hakattuja hautoja
Siiloanlammikon tuntumasta ja Silwanin arabikylän
seinämistä. Silwanin arabi-

C Jerusalemin muinainen hautausmaa Silwanin arabikylässä. Rakennelmiin
kuuluu niin sanottu faraon tyttären hauta (alla oikealla) rautakaudelta ja
niin sanottu Absalomin hauta, joka ei kuitenkaan ole Absalomin ajalta vaan
kreikkalais-roomalaiselta kaudelta.

kylään sijoittuu Jerusalemin
muinainen hautausmaa. Silwanin arabikylässä sijaitsee
rautakautinen niin sanottu
faraon tyttären hauta – se
olisi perimätiedon mukaan
yhden kuningas Salomon
vaimon hauta. Hauta muodostuu yhdestä kivestä, ja
alunperin sen katto on ollut
pyramidinmuotoinen. Alueelta löytyy myös kuninkaallisten maatilojen hoitajan hauta ja mahdollinen
kuningas Ussian uudelleenhautaukseen liittyvä hauta.
Tunnetuimmat monumentit,
kuten Absalomin hauta,
ovat kuitenkin kreikkalaisroomalaiselta kaudelta.
Kaivauskiistan aikana ultraortodoksit juutalaiset kivittivät kaivajia, ja kaivausten
johtaja Yigal Shiloh haavoittui niin, että hänet vietiin
sairaalaan. Knessetissä käsi-
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teltiin kaivausten ongelmaa,
ja kaivaukset pysäytettiin lyhyeksi aikaa. Amerikkalaiset
ABC- ja NBC-televisioyhtiöt
välittivät tapahtumista uutisia, niin kuin Suomessa
myös MTV:n uutiset. Päärabbi Shlomo Goren kävi kaivausalueella neuvotteluja.
Kiista hautojen koskemattomuudesta on ollut osa Israelin sisäpolitiikkaa. Hautojen
koskemattomuus kuuluu
myös yleisesti arkeologian
eettisiin kysymyksiin.

Artikkeli perustuu Turkissa
arkeologian apulaisprofessorina toimineen Minna
Silverin Helsingin yliopistolla 22.9. 2016 pitämään
luentoon.
Artikkelin toinen osa julkaistaa Jedidut 2/2018 -lehdessä
JEDIDUT • 1 / 2018

Jäsenyhdistykset ja tapahtumat
• Espoon Suomi-Israel yhdistys ry
espoo.israel@gmail.com
www.espoo-israel.fi

• Jyväskylän Suomi-Israel yhdistys ry
jyvaskyla@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/jyvaskyla

5.4. klo 17 tutustuminen eduskuntaan
Antero Laukkasen ja Simon Elon johdolla.
Sitovat ilmoittautumiset
Kristiina.Drotar@eduskunta.fi
viimeistään 29.3. Espoon Suomi-Israel yhdistyksen jäsenillä etuoikeus vieraskiintiössä.

• Koillis-Lapin
Suomi-Israel Yhdistys ry
lappi@suomi-israel.fi

• Haminan seudun Suomi-Israel
yhdistys ry
hamina@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/hamina
• Helsingin Suomi-Israel yhdistys ry –
Föreningen Finland-Israel i
Helsingfors rf
helsinki@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/helsinki
ISRAEL VUONNA 5778
Esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien sarja
syksystä 2017 kevääseen 2018 torstaisin,
Helsingin yliopisto, päärakennuksen sali 12
Fabianinkatu 33 (3. krs)
to 8.3. klo 18.00
Jännitystä ja salaisuuksia Töölössä
ja Jerusalemissa
Dekkarikirjailija Samuel Davidkin
to 12.4. klo 18.00
Juutalaisten ja armenialaisten
kohtalonyhteys
Professori Serafim Seppälä
Vapaa pääsy tervetuloa!
Lisätietoja: Anna Muukkonen
armuukkonen@hotmail.com
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• Turun seudun
Suomi-Israel yhdistys ry –
Åboregionens
Finland-Israel Förening rf
turku@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/turku
• Vantaan Suomi-Israel yhdistys ry
vantaa@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/vantaa

• Kuopion seudun
Suomi-Israel Yhdistys ry
kuopio@suomi-israel.fi
• Pohjois-Karjalan
Suomi-Israel yhdistys ry
pohjois-karjala@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/pohjois-karjala

25.-29.5. Jäsenmatka Krakovaan (Auschwitz & Schindlerin tehdas), ks. ilmoitus s. 4
Useimpien tapahtumien ilmoittautuminen ja
pääsyliput verkkokaupasta:
www.holvi.com/shop/israel
Suomi-Israel-Yhdistysten Liitto ry:n hallitus

• Liiton tapahtumat
• Kouvolan seudun
Suomi-Israel Yhdistys ry
kouvola@suomi-israel.fi

14.5. klo 19 Lechaim - Elämälle -juhlakonsertti Temppeliaukion kirkossa,
ks. ilmoitus s. 30

23.-24.3. Liittokokous ja seminaari Bergvikin kartanolla, ks. ilmoitus takasivulla
10.4. klo 18 Israel 70 vuotta valtakunnallinen juhla Turussa Sigyn-salissa,
ks. ilmoitus s. 32
19.4. klo 12 Israel kansainvälisen politiikan keskiössä -seminaari eduskunnassa,
ks. ilmoitus s. 29

Puheenjohtajisto
Risto Huvila, varapj, Espoo, risto@truman.fi
Jäsenet:
Aleksandra Ahlgren (Helsinki), Sisko Hiltunen
(Jyväskylä), Juhani Korjula (Haminan seutu),
Reino Kurki-Suonio (Tampere), Olli Palo (Turun seutu), Timo Saksala (Tampere), Minna
Silver (Porvoo).
Sihteeri: Kimmo Janas

• Porvoon Suomi-Israel yhdistys ry
porvoo@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/porvoo
• Tampereen
Suomi-Israel yhdistys ry –
Föreningen Finland-Israel
i Tammerfors rf
tampere@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/tampere
20.3. klo 18.00
Keren Kajemet Finland 100 vuotta
historiasta ja toiminnasta kertoo
Ethel Salutskij
Metso - Pihlajasali
20.4. Sapattiateriamatka Ylöjärvelle
klo 18.00 Ravintola MissAda,
Rauhalantie 2-4
Ilmoittautumiset sihteerille 044 355 6736
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L Ä HD E IS R A ELII N!
ISRAEL 70 -KEVÄÄN JUHLAMATKA

Jerusalem-Eilat 6.-13.3.2018. Tarjous 1340,Huom. sisältää myös retket, puolihoidon ja suorat lennot.
Matkalla mahdollisuus osallistua Jerusalem Maraton
- tapahtumaan 9.3.2018.
(Ilmoittaudu matkalle viimeistään 31.12.2017)

ISRAEL 70 -KEVÄÄN JUHLAMATKA

Netania-Jerusalem 7.-15.5.2018. Tarjous 1390,Huom. sisältää myös retket, puolihoidon ja suorat lennot.

KRAKOVA, PUOLA 25.-29.5.2018.

Auschwitz, Schindlerin tehdas ja Krakova 25.-29.5.2018. Kts. erillinen ilmoitus.
Krakova, kaupunkimatka 24.-27.5.2018. Erillisretket mahdollisia.

KATSO TARKEMMAT TIEDOT MATKOISTAMME WWW.CALEBTOURS.FI TAI SOITA!

WWW .CALEBTOURS. FI

/ + 358 452 227 766

Hanukkajuhlat Vantaalla
• Vantaan yhdistyksessä vietettiin 13.12.2017 hanukkajuhlaa ja tuona iltana sytytettiin kaksi hanukkakynttilää.
Juhlassa kuultiin Vantaan
musiikkiopiston huilukuoro Huiliskojen Suomen
100-vuotisjuhlavuoteen valmistama esitys huilunsoiton
lehtorin Kati Feherin johdolla. Kaupunginhallituksen
edustajana kansanedustaja
Mika Niikko toi terveiset
Vantaan ja Mateh Yehudan
ystävyyskaupunkisopimuksen 50-vuotisjuhlamatkalta

Israelista, ja puheenjohtaja
Laila Jouhki näytti kuvia
samalta juhlamatkalta. Varapuheenjohtaja Risto Huvila
toi Liiton terveiset ja Hanna
Rissanen kertoi hanukka

-juhlasta.
Tarjolla oli hanukkamunkkeja ja juhlavuoden
kunniaksi kakkua. Juhlat
pidettiin Dickursby skolanin
ruokasalissa.

ta menneisyyttä, tuomitaan
elämään se uudestaan".
Väite varoittaa meitä, että
holokaustin uhrien muiston
kunnioittaminen on tarpeellista. Simonin mielestä se ei
kuitenkaan riitä. – Meidän
täytyy jatkuvasti kyseenalaistaa sekä omat että naapuriemme asenteet ja opettaa nuorempia sukupolvia
ymmärtämään vihan hinta,
hän huomautti ja muistutti, että oikeus seuraa aina
voittajan miekkaa. Se näkyy tänä päivänä Syyriassa
ja Krimillä ja Myanmarissa.
Se näkyy myös kuvaannollisesti USA:ssa, jossa vaihtoehtoinen totuus ajaa todis-

tettavan totuuden nurkkaan.
Onneksi Suomessa oikeus
vielä pitää ainakin toistaiseksi pintansa.
– Tänään, kun muistamme joukkotuhon uhreja,
meillä olisi syytä myös
miettiä, miksi näin on käynyt. Emme ikinä tule ymmärtämään kokonaan niin
käsittämätöntä tapahtumaa
kuin holokausti, mutta meidän täytyy jatkuvasti yrittää.
Ei holokaustin uhrien takia,
emme heitä enää pysty auttamaan. Muistamme heitä
ja mitä heidän kohtalonsa
meille opettaa nimenomaan
lastemme ja lastenlastemme
takia. Ei enää koskaan!

Holokaustin muistojuhla Porvoossa
• Tammikuun lopulla kokoontui Porvoon SuomiIsrael yhdistys viettämään
yhdessä Yom Hashoahia,
JEDIDUT • 1 / 2018

päivää jolloin kunnioitetaan
kuuden miljoonan uhrin
muistoa ja luvataan Le’olam
lo od, ei enää koskaan.
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Illan vieraaksi oli saapunut John Simon, joka
siteerasi George Santayanaa "Ne, jotka eivät muis-
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• Suomi-Israel Yhdistysten
Liitto ry on alkuvuodesta toteuttanut kaksi merkittävää
uudistusta, joilla parannetaan sekä liiton näkyvyyttä
että palveluita
verkossa.
Internet-sivustomme
osoitteessa www.suomiisrael.fi on uudistettu vastaamaan niin sisällöltään,
rakenteeltaan kuin ulkoasultaankin tämän päivän vaatimuksia. Sivuilla voi tutustua
liiton ja sen jäsenyhdistysten
toimintaan, liittyä jäseneksi,
tilata Jedidutin vuosikerran
tai muuten vaan etsiä Israel-tietoutta. Sivuston alusta
mahdollistaa myös helpomman tietojen päivittämisen,
mikä näkyy mm. ajankohtaisina tapahtumatietoina.

Uudistuksia netissä ja
sähköisissä palveluissa
Nettisivujen uudistuksen on
toteuttanut tamperelainen
Nardus Media Oy.
Toinen merkittävä ja uusi
palvelu on Holvi Payment
Services Oy:n tuottama
verkkokauppa, jonka kautta
voi esimerkiksi ostaa pääsylippuja konsertteihimme tai
ilmoittautua tapahtumiimme. Tällä hetkellä voit ostaa
verkkokaupasta pääsyliput
Lechaim-juhlakonserttiin
Temppeliaukion kirkkoon
14.5. sekä ilmoittautua niin
liittokokoukseen kuin eduskunnassa 19.4. pidettävään
seminaariin ja samalla maksaa tilauksesi joko tilisiirto-

na tai maksu/luottokortilla.
Verkkokaupan osoite on
www.holvi.com/shop/israel
ja sinne pääsee myös liiton
nettisivujen kautta.
Kevään aikana pyrimme
myös uudistamaan liiton
jäsen/postitusrekisterin siten, että rekisterimme ovat
kaikilta osin EU:n uuden
tietosuoja-asetuksen mukaiset sen astuessa voimaan
25.5.2018. Lisäksi haemme
muutoksella helppoutta ja
sujuvuutta mm. jäsenviestintään ja osoitteenmuutosten
tekemiseen. Tiedotamme
tästä tarkemmin Jedidutin
seuraavassa numerossa.

Espoon Sähköasennus Ky
Klaus Salminen 0400 314 120
klaus.salminen@espoonsahkoasennus.fi
JEDIDUT • 1 / 2018
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ISRAEL 70 VUOTTA
Valtakunnallinen juhla Turussa
TIISTAINA 10.4.2018
klo 18.00 Sigyn-Salissa,
Linnankatu 60.
Pääsylipun hinta 20€.
Lippuvaraus puh: 0440-820506 / Palo
Israelin valtion tervehdyksen
esittää Israelin Suomen suurlähettiläs
Dov Segev-Steinberg.
Juhlapuheen pitää
kansanedustaja Sari Essayah.
Ohjelmassa mm.
Seela Sella
Angelika Klas
Hillel Tokazier
Suvi ja Folke Gräsbeck
Marjatta Järvinen & Iria Palo
Järjestäjinä: Suomi-Israel yhdistysten liitto ry.
Turun seudun Suomi-Israel yhdistys ry.
Varsinais-Suomen Israelin Ystävät ry.
Turun Helluntaiseurakunta
Turun juutalainen seurakunta

Viimeinen vääntö
Valkoisessa talossa
– kolme jännityksen päivää ennen
Israelin itsenäisyysjulistusta
Risto Huvila

Kun Ison-Britannian mandaatin
päättymiseen oli enää reilu viikko
aikaa, Yhdysvaltojen presidentti
Harry S. Truman pyysi poliittista
neuvonantajaansa Clark Cliffordia
valmistelemaan perustelut
juutalaisvaltion tunnustamiselle.
Cliffordin pyytäessä presidentiltä
tarkempia ohjeita tämä kehotti
neuvonantajaansa lähestymään
asiaa oikeudenkäynnin
näkökulmasta, olihan hän
siviiliammatiltaan asianajaja.
• Ulkoministeriö toimitti 11. toukokuuta
presidentille muistion, jossa se esitti suosituksensa Palestiinan tilanteen ratkaisemiseksi

YK:n puitteissa. Samana päivänä ulkoministeriön lainopillinen neuvonantaja Ernest A.
Gross kirjoitti muistion, jossa hän toteaa
sekä arabien että juutalaisten olevan oikeutettuja julistamaan itsenäiset valtiot Palestiinaan YK:n 29.11.1947 tekemän jakopäätöksen mukaisesti ja pitää mahdollisena, että
myös arabit antaisivat itsenäisyysjulistuksen
omalle valtiolleen. Gross myös toteaa uusien
valtioiden tunnustamisen olevan yksin presidentin vallassa.
Keskiviikkona, toukokuun 12. päivänä
joukko Yhdysvaltojen hallinnon korkeimpia
päättäjiä kokoontui presidentin virkahuoneeseen neuvottelemaan kahden päivän päässä
olevasta Palestiinan mandaatin päättymisestä
ja sen edellyttämistä toimenpiteistä. Paikalla
olivat presidentin lisäksi ulkoministeri Marshall, varaulkoministeri Robert Lovett, Valkoisen talon neuvonantajat ja avustajat Clark
Clifford, David Niles ja Matthew Connelly
sekä Fraser Wilkins ulkoministeriön Lähiidän osastolta ja Robert McClintock YKasioiden osastolta.
Presidentti kertoi läsnäolijoille kutsuneensa kokouksen, koska hän oli vakavasti huolissaan, mitä Palestiinassa tulisi tapahtumaan
15.5.
Varaulkoministeri Lovett kertoi alkuun Pa- A
B Truman & maapallo: Presidentti Truman tunnusti de
facto Israelin valtion 14.5.1948 klo 18:11. De jure -tunnustuksen Truman teki 31.1.1949.
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A lestiinan viimeaikaisista tapahtumista, minkä

jälkeen ulkoministeri Marshall esitti omana
kantanaan, ettei juutalaisvaltiota tulisi missään nimessä tunnustaa, jos se julistautuisi
itsenäiseksi. Ulkoministeriön puheenvuorojen jälkeen presidentti pyysi Clark Cliffordia
esittämään valmistelemansa ehdotuksen läsnäolijoille. Clifford muisteli tilannetta myöhemmin seuraavasti:
Minulla oli omat muistiinpanoni. Käytin
niitä aivan kuin olisin esittänyt argumenttini jurylle. Olen tehnyt sen – en tiedä kuinka
monia satoja kertoja urani aikana.
Presidentti Truman pyysi ensin kenraali
Marshallia esittelemään asian, ja hän oli
Israelin tunnustamista vastaan. Yleisesti ottaen väite oli, että alueella on 20–30 miljoonaa arabia verrattuna puoleentoista miljoonaan israelilaiseen, jotka lopulta tultaisiin
työntämään Välimereen. Edelleen kenraali
Marshall puhui luonnonvaroista, alueen öljystä, suhteistamme arabeihin, kyvystämme
ylläpitää rauha ja niin edelleen. Hän puhui
ehkä 10 tai 12 minuuttia. Sitten oli minun
vuoroni, ja minä puhuin. Tavalla, jolla minut oli koulutettu tekemään, ja se päättyi
yhteenvetoon.
Tämä raivostutti kenraali Marshallin. Hän
sanoi jotain, että oli edennyt asiassa oletta-

muksella, että hän oli ulkoministeri ja tämä
oli hänen vastuualueensa; hän ei ymmärtänyt, miksi minä olin edes paikalla kokouksessa. Presidentti Truman vastasi melko
pisteliäästi, että olin siellä, koska presidentti
oli pyytänyt minua tulemaan sinne. Se ei
estänyt kenraali Marshallia lainkaan. Hän
sanoi, että tämä oli tärkeä ja vakava menettelytapakysymys, ja että hän pikemminkin oletti minun olevan siellä sen takia, että
siihen olisi jonkinlainen poliittinen peruste.
Tuo on melko lievä raportti siitä, mitä tapahtui. Presidentti kiirehti sitten tyynnyttelemään kenraali Marshallia sanomalla, että
hän halusi perusteellisen keskustelun ja oli
järkevää kuulla molempia osapuolia.
Presidentti pyrki rauhoittamaan tilannetta
eikä esittänyt omaa kantaansa tunnustamiseen. Ulkoministeri Marshall ilmoitti painokkaasti, että Cliffordin esittämä kanta oli
yksinkertaisesti väärin ja perustui vain kotimaan poliittisiin syihin. Juutalaisvaltiota ei
tulisi missään tapauksessa tunnustaa. Kokous
päättyi Marshallin menettäessä täysin malttinsa ja huutaessa Trumanille: ”Herra presidentti, jos seuraatte Cliffordin neuvoa, en
enää ikinä äänestä teitä missään vaaleissa.”
Seuraavana päivänä Truman sai Chaim
Weizmannilta, joka edusti Palestiinan juutalaistoimistoa, kirjeen, jossa pyydetään presidenttiä tunnustamaan juutalaisvaltio, kun se
antaa itsenäisyysjulistuksen 14.5.
Itsenäisyysjulistus annettiin Tel-Avivissa, ja
seremonia pidettiin kaupungin ensimmäisen
pormestarin Meir Dizengoffin virka-asunnossa, joka oli vuodesta 1936 toiminut museona. Juuri kukaan muu kuin seremoniaan
kutsutut eivät osanneet arvata, mitä oli tapahtumassa, elleivät sitten sattuneet näkemään
B Presidentti Truman tärkeimmän neuvonantajansa
Clark Cliffordin kanssa presidentin lomapaikassa Key
Westissä, Floridassa.
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paikalle saapuneita johtajia tai rakennuksen
ympärillä pyörineitä poliiseja ja sotilaita.
Juutalaisvaltion itsenäisyysjulistuksen sanamuoto hyväksyttiin klo 13:30 alkaneessa
kansanneuvoston kokouksessa. Tuleva pääministeri David-Ben Gurion luki julistuksen
klo 16 alkaneessa seremoniassa Theodor
Herzlin valokuvan alla, minkä jälkeen 25
kansanneuvoston 37 jäsenestä allekirjoitti
sen noin 350 uuden valtion johtohenkilön
ja vaikuttajan läsnäollessa. Samaan aikaan
Jerusalemin ja Tel-Avivin välisellä tiellä käytiin kiivaita taisteluja, mikä esti 12 jerusalemilaisen kansanneuvoston jäsenen saapumisen paikalle. Seremonian päätteeksi yksi
julistuksen allekirjoittajista, rabbi Yehuda
Leib Fishman, joka lisäsi allekirjoituksensa
perään sanat ”Jumalan avulla”, lausui perinteisen rukouksen: ”Siunattu olet sinä Herra
meidän Jumalamme, maailmankaikkeuden
kuningas, joka olet antanut meille elämän,
pitänyt meidät elävänä ja tuonut meidät tähän aikaan.”
Juhlallinen toimitus saatiin päätökseen klo
16:31 – eli hyvissä ajoin ennen sapatin alkua
– minkä jälkeen laulettiin uuden valtion kansallislaulu Hatikva. Heti julistuksen allekirjoituksen jälkeen Israelin väliaikaishallituksen
edustaja Washingtonissa, Eliahu Epstein,
ilmoitti Valkoiseen taloon julistuksen suoritetuksi:
Arvoisa presidentti,
Minulla on kunnia ilmoittaa teille, että
Israelin valtio on julistettu itsenäiseksi tasavallaksi niiden rajojen sisällä, jotka Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi
29. marraskuuta 1947 antamassaan päätöslauselmassa, ja että väliaikainen hallitus
on velvoitettu ottamaan vastaan hallituksen
oikeudet ja velvollisuudet lain ja järjestyksen
turvaamiseksi Israelin rajojen sisällä, puolustaakseen valtiota ulkoiselta aggressiolta
ja Israelin velvollisuuksien täyttämisestä

C
USA:n armeijaa II maailmansodassa komentanut kenraali George Marshall nousi ulkoministeriksi
21.1.1947

maailman muille valtioille kansainvälisen
oikeuden mukaisesti.
Itsenäisyyslaki tulee voimaan minuuttia
yli kello kuuden illalla 14.5.1948 Washingtonin aikaa.
Täydellisen tietoisena sympatian syvästä
siteestä, joka on ollut olemassa ja vahvistunut Yhdysvaltain hallituksen ja Palestiinan
juutalaisten välillä viimeisten 30 vuoden aikana, uuden valtion väliaikainen hallitus
on valtuuttanut minut toimittamaan tämän
sanoman ja ilmaisemaan toivomuksen, että
hallituksenne tunnustaa ja toivottaa Israelin
tervetulleeksi kansakuntien yhteisöön.
Erittäin kunnioittavasti teidän,
Eliahu Epstein
Truman seurasi niin Clark Cliffordin neuvoa kuin juutalaisten ystäviensä toivomuksia ja tunnusti Israelin valtion 14.5.1948 klo
18:11 Washingtonin aikaa.
Artikkeli on ote Risto Huvilan huhtikuussa
ilmestyvästä kirjasta Israelin ihme ja presidentti Truman.
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B – Olen samaa mieltä sisäministeriön tilaaman tutkimuksen kanssa, että syrjäytyminen on suurin vaara ja
uhka Suomen tulevaisuudelle, huomauttaa John Simon.

John Simon –

uteliaisuudesta kirjailijaksi
Kimmo Janas

Pitkän uran Kone Osakeyhtiön
viestintäosastolla tehnyt John
Simon on tullut suurelle yleisölle
tunnetuksi kirjoittamastaan
Pekka Herlinin elämäkerrasta,
joka ilmestyi vuonna 2009 nimellä
”Koneen ruhtinas”.
• John Simon syntyi Virginiassa, USA:ssa
vuonna 1943. Äidin suku oli muuttanut
Amerikkaan Saksasta Baijerista ja isän suku
Puolasta.
Yhdysvalloissa, Englannissa, Ranskassa ja
Italiassa suoritettujen yliopisto-opintojen jälkeen hän työskenteli 14 vuotta New Yorkissa,
jossa perusti vaihtoehtoiskoulun ja teki työtä
tavallisesta koulusta potkittujen tai muuten
ongelmaisten nuorten parissa.
Naimisiin Simon meni Helsingissä vuonna 1970 suomalaisen lastentarhanopettajan
Hannelen kanssa ja pariskunta muutti New
Yorkiin. Siellä syntyivät vuonna 1974 Mikko
ja vuonna 1977 Elina.
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Lähes ympärivuorokautinen työtahti alkoi
uuvuttaa, niinpä Simonit ottivat sapattivuoden 1982 ja tulivat Suomeen.
Täällä he totesivat Suomen olevan parempi
paikka perheen ja varsinkin lasten kannalta,
ja vuonna 1984 Simonin perhe muutti Myyrmäkeen. Työpaikka löytyi Kone Osakeyhtiön
viestintäosastolta, josta John Simon myös jäi
eläkkeelle 25 vuotta myöhemmin.
– Virallisesti olen nykyään eläkkeellä, mutta vielä kuitenkin Koneen 100-vuotissäätiön
hallituksessa. Meillä ei ole työntekijöitä, joten
hallituksen kolme jäsentä tekevät kaikki työt.
Matkustamme paljon eri puolilla maailmaa
ja yritämme tukea paikallista nuorisotyötä,
kertoo Simon.
Vuonna 2010 perustettu Kone Oyj:n
100-vuotissäätiö on yksi yhtiön yhteiskunnallisista aloitteista. Säätiö auttaa vähäosaisia
nuoria hankkimaan tietoja ja taitoja, joita he
tarvitsevat omien ja yhteisöjensä olojen parantamiseksi. Säätiön ensimmäisessä, vuonna
2011 aloitetussa projektissa tuetaan Kiinan
todennäköisesti ensimmäistä lapsille tarkoitettua kirjastoautoa. Se palvelee Kiinan nopeasti kasvaviin kaupunkeihin muuttaneiden
työläisten lapsia. Säätiön toisessa, vuonna
2012 käynnistyneessä projektissa tuetaan
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nuorisokeskuksia Intian Chennaissa. Keskuksissa tarjotaan vähäosaisille paikallisille
lapsille koulutusta, joka useissa muissa maissa on osa normaalia koulunkäyntiä. Etelä-Afrikassa säätiö on ollut aktiivisesti mukana perustamassa nuorisokeskusta, jolla on erittäin
haastava tavoite: muuttaa huumeongelmista,
rikoksista ja korkeasta työttömyydestä kärsivä alue turvalliseksi ja tuottavaksi yhteisöksi
nuorien itsensä johdolla.
Uteliaisuus vie eteenpäin
Viimeiset seitsemän vuotta John Simonin
päätyö on ollut Mahdoton sota -kirjan kirjoitusprojekti.
– Kun kuulin ensimmäisen kerran, että
kolmelle suomenjuutalaiselle oli tarjottu
rautaristiä, ja että rintamalla oli kenttäsynagoga saksalaissotilaiden telttojen vierellä, en
jaksanut uskoa sitä todeksi, hän muistelee.
– Aluksi ajattelin, että tämä on niin jännittävä
asia, että siitä voisi kirjoittaa näytelmän tai romaanin: miltä tuntui olla suomenjuutalainen
sotilas ja herätä joka aamu tietäen taistelevansa saksalaisten rinnalla. Ryhdyin haastattelemaan suomenjuutalaisia sotaveteraaneja,
jotka yllättäen totesivat, että tilanne oli ihan
OK, he olivat sotilaita siinä kuin muutkin.
Ajattelin, että miten se oli mahdollista.
Siitä ihmetyksestä syntyi varsinainen kirja. Mikä oli Suomen yhteiskunnassa ja sen
rakenteissa niin erilaista, että tällainen ainutlaatuinen tarina oli mahdollista? Kaikissa
muissa maissa, jotka olivat sodassa mukana,
juutalaisille kävi huonosti.
Simon ei koskaan ajatellut olevansa kirjailija, ainoastaan utelias. Hän halusi ymmärtää
yhteiskuntaa, jossa asuu.
– Kirjoittaminen on paras tapa ymmärtää
jotakin, koska se pakottaa oikeasti mietti-

mään ja olemaan tarkka ilmaisun kanssa.
John Simon kertoo olleensa alusta lähtien huolissaan, miten veteraanit ja ylipäänsä
koko suomenjuutalaisten yhteisö reagoisi
kirjoitushankkeeseen ja häneen ns. ulkopuolisena. Mutta mitään torjuntaa ei ilmennyt.
– Sain paljon tukea ja apua kaikilta. Olen
todella kiitollinen juutalaisyhteisölle. Vaikka
olen ulkomaalainen, mutta kuitenkin juutalainen ja asunut Suomessa 35 vuotta, se varmaan auttoi minua pääsemään lähemmäksi.
Toisaalta minulla ei ole mitään äidinmaidossa saatuja ennakkoluuloja ja asenteita. Olen
pystynyt katsomaan tilannetta toisaalta sisältä
ja toisaalta ulkoa.
Faktaa ja fiktiota
John Simonin tarkoitus ei koskaan ollut kirjoittaa akateemista teosta, koska hänellä ei
ole siihen pätevyyttä. Kaikki mitä hän kirjoitti, oli jo tiedossa, mutta kukaan ei ollut
kerännyt sitä yhteen.
– Haluan, että ihmiset lukevat kirjan. Varsinkin toivon ulkomaalaisten lukevan sen,
koska uskon monilla edelleen olevan väärä
käsitys Suomen tilanteesta jatkosodan aikana.
Ja jos halutaan, että ihmiset lukevat, pitää
olla myös tarinaa. Miehet lukevat pääsääntöisesti enemmän historian kirjoja, naiset taas
vähemmän.
– Halusin myös naisten tutustuvan tähän
tarinaan.
Oli asioita, joita ei olisi voinut kertoa pelkkinä faktoina, Simon halusi tuoda esille myös
tunteita; miltä tuntui olla kantonistisotilas,
joka saapui Suomeen – eivätkä pelkät faktat
kerro kaikkea. Oli siis pakko kuvittaa tarinaa
jotenkin.
– Vaikka veteraanit kertoivat minulle upeita tarinoita, en halunnut nostaa yhtä miestä
tavallaan esimerkiksi kaikista. Tarinat ja kertojat olivat hyvin erilaisia. Niinpä yritin yhdistellä mielestäni tärkeimmät asiat henkilöihin, A
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A jotka pystyivät kantamaan sitä historiaa.

John Simon kirjoitti kirjan alun perin englanniksi, josta se suomennettiin. Tavoite on
myös saada englanninkielinen, saksankielinen ja ehkä jopa hepreankielinen versiokin
maailmalle.
Palaute kirjasta on ollut varsin positiivinen.
Yllättävää tosin on ollut, että vaikka kirjan
tekstiä on hyödynnetty monissa lehtijutuissa, niin varsinaisia kirja-arvosteluita ei ole
Jedidut- ja Tosimies-lehtien lisäksi ilmestynyt
missään. Simon arvioi, että Jukka Petäjän essee Helsingin Sanomissa taisi vetää pohjan
alta.
Mahdoton sota on muuten ehdolla vuoden
historiakirjaksi.

KUVA: V. SOMERPURO

Historiasta otettava opiksi
Holokausti oli kauhea tapahtuma, joka oli
kuitenkin yllättävän monille helppo hyväksyä ja yhtyä sen ajatukseen 1940-luvulla.
– En usko suomalaisten suurten johtajien rakastaneen taikka vihanneen juutalaisia
enempää kuin muutkaan, Simon aprikoi.
– Uskon johtajien olleen varmasti kauhistuneita Saksan asenteista ja tapahtumista, ja
Suomessa ymmärrettiin sisällissodan jälkeen
eheytysohjelman olleen ainoa mahdollinen
polku eteenpäin – eli piti kunnioittaa kaikkia,
piti ottaa työväen pojat takaisin armeijaan,
piti varmistaa kaksikielisyys. Ne olivat kaikki
vaikeita päätöksiä.
Sisällissodan aikana syttynyt viha oli varmaan olemassa jo ennen sitä, ja sitä on
vaikea kitkeä pois yhteiskunnasta. Simon
muistuttaa, että vähemmistöjä ei voi kohdella
vihaisesti, jos haluaa yhteiskunnan olevan
terve. Valitettavasti Hitler teki juuri päinvastaisen päätöksen.
– Oikeistopopularismi kylvää vihaa joka

paikassa kohdistamalla vihan yhteen ryhmään, joka ei nauti yhteiskunnan tukea. Se
ettei täällä Suomessa tapahtunut sellaista sodan aikana, siitä teidän suomalaisten kannattaa olla ylpeitä.
Simon tekee työtä myös nuorten turvapaikanhakijoiden parissa, ja valtaosa suomalaisista näyttää vielä suhtautuvan oikealla
tavalla vaikeuksissa oleviin ihmisiin ja haluavan auttaa heitä mukaan yhteiskuntaan
– mutta tietenkin on äänekäs vähemmistö,
jonka mielestä voi unohtaa oman historian ja
puolustaa ns. puhdasta yhteiskuntaa jollakin
typerällä tavalla.
Vaara on aina olemassa, ja muutos huonompaan on mahdollinen.
– On tiettyjä poliitikkoja, jotka uskaltavat
puhua julkisesti todella vihaisesti ja typerästi.
Muiden tehtävä on sitten puhua vastaan ja
hylätä sellaiset puheet, John Simon toteaa.

A – Huomautin tammikuussa Porvoon Suomi-Israel
yhdistyksen tilaisuudessa, että holokaustin viesti meille
kaikille on, että vihaa ei kannata sietää.
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Kirjallisuuskatsaus
Juutalaisvihan
historiaa
Jerusalemissa sijaitsevan Yad Vashem -museon kristillisen osaston johtaja Susanna
Kokkonen on kirjoittanut varsin mielenkiintoisen tarinan holokaustista tai oikeastaan juutalaisvihan historiasta aina Raamatun
ajasta nykypäivään asti.
Ensimmäisen painoksen Matka holokaustiin -kirjasta julkaisi Aikamedia vuonna 2014,
mutta tämän toisen, päivitetyn painoksen julkaisijana on kokkolalainen B&C Handling.
Yksi asia, jonka Kokkonen haluaa tehdä
selväksi kirjan alkusivuilla on, että kristinuskon kehittyessä juutalaisvihan näytelmän
pääesiintyjä astui näyttämölle. Jeesuksen ja
alkuperäisten apostolien kuoltua yksi kirkon
päätarpeista näyttäisi olleen hylätä juutalaiset juurensa. Syntyi mm. ns. korvausteologia,
jonka mukaan Israel oli menettänyt paikkansa Jumalan suunnitelmissa ja kristityt olivat
Jumalan uusi Israel.
Susanna Kokkonen muistuttaa, että juutalaisvastaisen evankeliumin levittämiseen
syyllistyivät niin katolinen, ortodoksinen
kuin protestanttinenkin kirkko. Myös uskonpuhdistajana tunnetusta Martin Lutherista
tuli katkera ja pettynyt juutalaisten vihollinen. Hänen juutalaisvastaiset kirjoituksensa ovat olleet usein perusta myöhemmälle
juutalaisvastaisuudelle. Luther oli esimerkiksi
Hitlerin erityinen suosikki.
Mutta natsit eivät suinkaan olleet ensimmäisiä juutalaisvainojen järjestäjiä. Ennen
kuin ristiretkille suuntaavat ritarit olivat
edes jättäneet Euroopan alueen, he tuhosivat juutalaisyhteisöjä matkallaan. Juutalaisvihan ohella myös viha muslimeja kohtaan oli
retkien johtajien avoimesti ilmaistu motiivi.
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Eikä Hitlerin viljelemä rotuoppikaan ollut
natsien keksintöä, vaan jo Espanjan inkvisitiossa 1400-luvulla korostettiin elementtiä
nimeltään ”veren puhtaus”.
Holokaustista puhuessamme ajattelemme
helposti pelkästään tunnettuja natsijohtajia,
keskitysleirien raakoja vartijoita ja SS-miehiä. Kokkonen kuitenkin huomauttaa, että
kansanmurhaan osallistui valtava määrä eri
ammattikuntia valtion byrokraateista lääkäreihin, asianajajiin, teollisuusjohtajiin, ja jopa
naapurissa asuvat entiset ”ystävät”. Eivätkä
hiljaiset sivustakatsojatkaan saa häneltä sym-

Susanna Kokkonen
Matka holokaustiin
Juutalaisvihan historiaa
B & C Handling, 2017
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patiaa.
Filosofian tohtori Susanna Kokkonen vie
synkkää tarinaa juohevasti eteenpäin liittäen
kappaleiden alkuun usein omia kokemuksiaan luentomatkoiltaan eri puolilla maailmaa.
Matka holokaustiin avaa varsinkin meille
kristityille aivan uuden näkökulman – eikä
suinkaan miellyttävää – holokaustiin ja juutalaisvihaan ja saa lukijan tarkastelemaan
omia näkemyksiään tuosta Jumalan silmäteräkansasta.
Toistaako historia itseään?
Romaniassa unkarinkieliseen juutalaisperheeseen syntynyt Hédi Fried joutui perheineen Auschwitzin keskitysleirille, jossa hän
menetti vanhempansa. Hän itse säästyi kuin
ihmeen kaupalla nuoremman sisarensa Livian kanssa ja päätyi sodan jälkeen Ruotsiin,
missä he kumpikin edelleen asuvat.
Jäätyään 1980-luvulla eläkkeelle Hédi
Fried ryhtyi kirjoittamaan kokemuksistaan
kirjoja ja kiertämään esitelmöimässä eri puolilla maailmaa. Varsinkin kouluissa tehtävä
valistustyö on ollut lähellä hänen sydäntään.
Nyt 93-vuotias Fried on kirjoittanut kirjan,
jossa käy läpi nuorten vuosien varrella hänelle esittämiä kysymyksiä. Suomenkielisen
painoksen esipuheen on kirjoittanut Sofi
Oksanen.
Hédi Fried painottaa sanomassaan, että
vain muistamalla, mitä on tapahtunut, voi
estää sen tapahtumisen uudestaan. Hän
muistuttaa, että mennyt leimaa nykyisen ja
langettaa varjonsa tulevan ylle. ”Jos katsomme taaksepäin historiassa, näemme että
tarvitaan vain yhden sukupolven verran aikaa, jotta aiempien sukupolvien kokemukset
unohtuvat”, Fried toteaa.
Hän kertoo, ettei toisen maailmansodan
aikana ollut sanaa ”kansanmurha”. Sen, että
meneillään oli laajamittainen murhaaminen,
hän kertoo käsittäneensä vasta Auschwitzissa. Sitä ennen monikaan ei ollut tajunnut,

Hédi Fried
Kysymyksiä joita minulle on esitetty keskitysleiristä
Nemo, 2017

ettei kyseessä ollut ainoastaan tiettyjen yksilöiden murhaaminen, vaan kohteena oli kokonainen kansa, joka oli tarkoitus pyyhkiä
pois maapallon pinnalta.
Hän näkee nykypäivän kehityksen huolestuttavana lisääntyvänä antisemitisminä ja
kasvavina pakolaisvirtoina. ”Sen sijaan, että
vastassa odottaisivat auttavat kädet, he kohtaavat korkeita muureja ja ymmärtämättömiä
ihmisiä, jotka ovat kadottaneet inhimillisyytensä. Näen samaa itsekkyyttä ja vastuuttomuutta, jota oli 30-luvun alussa, mutta vieläkin vahvempana.”
Hédi Fried toteaa jo kirjansa alkusanoissa, että meistä jokaisella on yksilönä oma
tahtomme ja oma vastuumme, ja ainoastaan
ottamalla sen vastuun voimme estää historiaa
toistamasta itseään taas kerran.
Kimmo Janas
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B Annen Frankin talo ja museo, Prinsengracht 263,
Amsterdam, Hollanti. Talon nykyinen julkisivu.

Onko Anne Frankin perheen
ilmiannon arvoitus
vihdoinkin ratkeamassa?
Kenneth Silver

Anne Frankista tuli
maailmankuulu sen jälkeen, kun
ullakon kätköistä osoitteesta
Prinsengracht 263, Amsterdam
(Hollanti) löytyi toisen
maailmansodan aikainen vuosina
1942-1944 kirjoitettu päiväkirja.
• Anne Frankin päiväkirja julkaistiin ensi kerran vuonna 1947 nimellä The Secret Annexe:
Diary Letters from June 14, 1942, to August
1, 1944. Vapaasti käännettynä kirjan nimi
on ’Salainen kätköpaikka, päiväkirjan kirjeitä'. Käännöskirjallisuudessa kirjaa kutsutaan
yleisesti ottaen ’Nuoren tytön päiväkirjaksi’
tai ’Anne Frankin päiväkirjaksi’. Elokuun 4.
päivänä 2019 tulee kuluneeksi 75 vuotta siitä,
kun Anne Frankin perhe pidätettiin 1944.
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Holokaustin
inhimilliset kasvot
Annelies ’Anne’ Marie Frank oli nuori juutalainen tyttö, joka syntyi keskiluokkaiseen
juutalaiseen kauppiasperheeseen vuonna
1929. Annen perhe kätkeytyi natseilta Amsterdamissa heinäkuun 5. päivänä 1942 isän
omistaman liiketilan salaiseen ullakkohuoneistoon.
Yli kahden vuoden piileskelyn jälkeen perhe löydettiin elokuun 4. päivänä 1944. Heidät kuljetettiin välittömästi keskitysleireille
viimeisissä Hollannista lähteneissä junakuljetuksissa. Perhe sijoitettiin ensin Westerborkin läpikulkuleirille, jonka jälkeen Frankit
päätyivät Puolaan Auschwitz-Birkenaun keskitysleirille. Lokakuussa 1944 Anne ja Margot siirrettiin kuitenkin yli 200 000 muun
juutalaisen kanssa Saksaan Bergen-Belsenin
keskitysleirille, koska Auschwitz-Birkenau
oli ’ylikuormitettu’. Ainoastaan Annen isä,
Otto Frank, selviytyi hengissä kahdeksan
hengen ryhmästä. Anne ja sisar Margot kuoli-
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vat lavantautiin Bergen-Belsenin keskitysleirillä maaliskuussa 1945 ja äiti Auschwitzissa.
Anne oli kuolleessaan 15 vuoden ikäinen.
Hän kuoli vain muutamaa kuukautta ennen sodan loppumista. Otto Frank vapautui
Auschwitzista tammikuun 27. päivänä 1945
venäläisten sotilaiden toimesta, päivänä, josta on tullut Holokaustin muistopäivä. Kuten
on osuvasti sanottu, Anne Frank on antanut
holokaustille inhimilliset kasvot.
Kuka kavalsi
perheen?
Otto ja Edith Frank (os. Holländer) olivat
perheineen jo vuonna 1933 paenneet Hitleriä Frankfurt am Mainista Saksasta. Perhe
asettui Amsterdamiin, jossa isä Otto aloitti
menestyksellisen liikemiesuransa. Vuonna
2005 tehdystä uudesta arkistolöydöstä (noin
80 sivua) ilmenee, että Frankin perhe yritti
epätoivoisesti hankkia Euroopasta viisumia
Yhdysvaltoihin vuodesta 1938 alkaen aina
joulukuun 11. päivään 1941 eli samaan päivään asti, jona Saksa julisti Yhdysvalloille
sodan, siis melkein vuosi sen jälkeen, kun
Saksa oli valloittanut Hollannin. Frankien
viisumianomus törmäsi kuitenkin Yhdysvaltojen maahanmuuttoviranomaisten uuteen
sääntöviidakkoon, jonka mukaan viisumia
ei voitu myöntää, koska perheellä oli Saksan alueella (vielä toistaiseksi) elossa olevia
lähisukulaisia. Kuukauden kuluttua viimeiset mahdollisuudet pakoon katosivat, kun
ensimmäiset Hollannin juutalaiset lähetettiin
keskitysleireille. Frankin perheen oli kätkeydyttävä, koska he eivät enää voineet paeta
maasta.
Heti sodan jälkeen Hollannin poliisi yritti
laajamittaisissa tutkimuksissa ensin 1948 ja
vielä toisen kerran 1963 selvittää, kuka ka-

valsi Frankin perheen Hitlerin salaiselle poliisille, SS:n Sicherheitsdienstille (SD) ja Gestapolle 1944. Epäilyt kohdistuivat erääseen
varastorakennuksen työntekijään nimeltä
Wilhelm van Maaren, mutta varmuutta
asiaan ei koskaan saatu. Alankomaiden Sotadokumentoinnin instituutti (Netherlands
Institute for War Documentation) tutki vielä 2003 väitteet kahdesta muusta epäilystä,
mutta tuli siihen johtopäätökseen, ettei toisen
maailmansodan aikaisia tapahtumia voida
ennallistaa poliisitutkinnan edistämiseksi.
Frankien alkuperäisessä kotitalossa Amsterdamissa sijaitseva Anne Frankin museo
ilmoitti hiljan, että on myös mahdollista, että
Frankin perhe olisi löydetty sattumalta 1944,
koska saksalaiset etsivät tuolloin alueelta
laittomia työläisiä. Historioitsijan ja ammattitutkijan näkökulmasta vaikuttaa kuitenkin
varsin etäiseltä mahdollisuudelta, että perhe
olisi löytynyt vahingossa, koska se piileksi
oman liikeyrityksensä tiloissa, joista vain he
– työntekijöiden lisäksi – olivat tietoisia.
Uudesta teknologiasta
apua tutkimukseen
Anne Frankin perheen historia on nyt saa- A
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teellisiä toimintamalleja. Mallissa syntyy uusia todistajalausuntoja ja haastatteluja, jotka
pyrkivät toistamaan alkuperäisiä tapahtumia.
Vince Pankoke on saattanut tehdä jokin aika
sitten kuitenkin todella merkittävän löydön
Amerikan Kansallisarkistosta (United States
National Archives). Tiedetään nimittäin, että
SS:n Sicherheitsdienst (SD) ja Gestapo pitivät pieniin yksityiskohtiin ulottuvaa tarkkaa kirjanpitoa kaikista juutalaisasioista ja
pidätyksistä toisen maailmansodan aikana.
Yleisesti uskottiin, että Hollantiin ja Frankin
perheeseen liittyvät asiakirjat olisivat tuhoutuneet liittoutuneiden pommituksissa 1944.
Nyt Pankoke kertoo kuitenkin löytäneensä
Amerikan Kansallisarkistosta suuren määrän
toisen maailmansodan aikaisia saksankielisiä, teknisiä dokumentteja Amsterdamiin
kaupunkiin liittyen, jotka ovat osittain vaurioituneita. Asiakirjojen kerrotaan sisältävän
mm. Amsterdamissa asuneiden ilmiantajien
ja Gestapon agenttien nimet sekä pidätettyjen juutalaisten kadonneiksi kuvitellut nimilistat.

A nut varsin yllättävän käänteen, joka voi olla

hyvinkin merkittävä. Entinen FBI:n agentti
Vince Pankoke ja 19-henkinen ammattilaisista koostuva tutkimusryhmä on nimittäin
aloittanut ns. ’kylmän tapauksen uudelleentutkinnan’ (https://www.coldcasediary.com/
about-the-team), jonka päämääränä on uusia
tutkimusmenetelmiä hyödyntäen ratkaista
vuoden 1944 kavaltamisen arvoitus mm.
analysoimalla suuri määrä uutta aineistoa,
jota on löydetty. Ymmärtääkseni ’kylmän
tapauksen uudelleentutkinta’ tarkoittaa nimenomaan sellaista rikosta, joka on tapahtunut kauan sitten, ja josta ei ole olemassa
’tuoreita’ johtolankoja tai elossa olevia osapuolia. Rikostutkinta eroaa aikaisemmista
myös siinä, että se soveltaa tämän päivän
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poliisitutkinnallisia menetelmiä ja keinoja
vanhentuneeseen rikokseen. Poliisitutkinta
hyödyntää esim. tietotekniikan uusia sovelluksia, jotka kykenevät analysoimaan suuria
tietomääriä ja etsimään erilaisia syy-yhteyksiä, joita ihminen ei ehkä havaitse. Agentti
Pankoke on toiminut menestyksellisesti mm.
Columbian huumekauppiaiden etsinnässä ja
heidän käyttämien reittien ja huumekaupan
lopettamisessa.
Kadonneita dokumentteja
Tutkimusryhmä on mm. laatinut tapahtumista uuden rekonstruoinnin, jossa näyttelijöiden avulla luodaan uudestaan Anne Frankin
perheen pidätykseen liittyvät tapahtumat
hyödyntäen käyttäytymispsykologian tie-
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Haastavia
tavoitteita
Löydettyä arkistoaineistoa on kuvattu kooltaan valtavaksi, ja sen on sanottu käsittävän
ainakin 20-25 hyllykilometriä. Työ on vasta
aloitettu, joten se tulee odotetusti viemään
aikansa. Työryhmä on ilmoittanut ensimmäiseksi tehtäväkseen selvittää aineiston
olennaisuus ongelmanratkaisun kannalta ja
luokitella se keinotekoisten, matemaattisten algoritmien pohjalta kokonaisuuksiksi.
Projekti on asettanut kunnianhimoiseksi aikataulukseen esittää Frankin perhettä koskevat tutkimustulokset julkaistaviksi 75-vuotismuistopäiväksi elokuun 4. päivänä 2019.
Mikäli amerikkalaiset tutkijat todella onnistuvat suunnitelmissaan, saamme todennäköisesti uutta tietoa Frankin perheen kohtalosta. Tämän lisäksi voidaan olettaa löyty-

vän merkittäviä uusia tietoja liittyen esim.
siihen, miten Saksan turvallisuuskoneisto oli
järjestänyt tiedonhankinnan valloittamillaan
alueilla ja kuinka laajasti siihen oli saatu
värvättyä paikallisia, sekä miten he toimivat ja millä perusteilla. Voi kuitenkin olla,
että amerikkalaisen tutkimusryhmän toiveet
ovat ylimitoitetut. Vertailun vuoksi voidaan
nimittäin mainita Hitlerin Saksan ’jälkeläisen’,
Itä-Saksan pahamaineisen salaisen poliisin
Stasin arkistot, joita on ennallistettu vuodesta
1990 alkaen. Stasin arkistossa on ilmoitettu
olevan noin 111 hyllykilometriä aineistoa, 1
800 000 kuvaa, ja yli 30 000 audiotallennetta.
Käsin rikkirevityssä osassa Stasin arkistoa on
ollut keskimäärin 40-55 miljoonaa asiakirjasivua 16 000 säkissä, joista vasta 1 500 000
on ennallistettu tietokonepohjaisen ohjelman
avulla, joka skannauksen jälkeen yhdistää
iralliset palaset. Tietenkin käsin revittyjen
asiakirjojen ja palasten ennallistaminen kokonaisiksi asiakirjoiksi on työläämpää kuin
ehjien sivujen skannaaminen, ja tutkimusongelmana ovat yhden perheen tapahtumat
yksinkertaisempia kuin kokonaisen kansakunnan urkinta-, seuranta- ja turvallisuuskoneiston ymmärtäminen. Ottaen kuitenkin
huomioon se tosiasia, että Amerikasta ’löydetty’ toisen maailmansodan aikainen arkisto
on kooltaan noin neljäsosa Stasin arkistoa,
jota on tutkittu ja koottu yli 25 vuoden ajan
vuodesta 1990, saattaa hyvinkin olla, että aikatauluun tulee vielä suuriakin muutoksia.
Pankoken uuden hankkeen tavoitteet tuntuvat siis korvakuulolta kovin haastavilta, mutta toivomme luonnollisesti projektille mitä
parhainta menestystä, koska asialla on suuri
merkitys historian ja erityisesti holokaustin
tutkimuksen näkökulmasta.
Kirjoittaja on historian tohtori ja toimii Porvoon Suomi-Israel -yhdistyksen puheenjohtajana.
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Uutiskimara
Käytä
harkiten hymiötä
Israelialisen Ben-Gurionin
yliopiston tutkimuksen mukaan hymyemojit työsähköposteissa voivat saada
aikaan hyvän mielen ja positiivisen vaikutuksen sijaan
otsankurtistuksia. Hymyemoji voi antaa kuvan, ettei
viesti ole kovin tärkeä.
Israelilaistutkijoiden mukaan heidän tutkimuksensa
on ainutlaatuinen, koska se
todistaa hymyemojien ja oikean hymyn välisen ratkaisevan eron.
Tutkimuksen johtaja
Ella Gliksonin mielestä
jotkut ihmiset luulevat,
että hymiöllä on sama teho
ja vaikutus kuin oikealla hymyllä, mutta näin ei ole.
Pyörällä halki Israelin
Uusi englanninkielinen kotisivu koskien Israel Bike
Trail -pyöräteitä on hiljattain julkaistu. Se tarjoaa
turisteille ja kävijöille tietoa
maastopyöräilystä Israelin
dramaattisessa ja vaihtelevassa maastossa. Israel Bike
Trail eli Israelin pyörätiet on
kansallinen hanke, jonka
tavoitteena on luoda yhtenäinen maastopyörätie, joka
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joka yhdistää Mitspe Ramonin ja Eilatin.
Israel Bike Trail -verkkosivustosta (http://ibt.org.il/
en) löytyy yksityiskohtaista tietoa pyörätien osista ja
vinkkejä pyöräilijöille.

kulkee pohjoisesta etelään
Hermonvuorelta ja Eilatiin.
Pyöräilijät, jotka polkevat koko matkan ohittavat
maan tärkeimmät kohteet,
kokevat maan upeimmat
maisemat samalla, kun he
tutustuvat Israelin monipuoliseen kulttuuriin ja erityyppisiin yhteisöihin matkansa
varrella.
Pyörätie on yksi maailman pisimmistä merkityistä
pyöräteistä, joka sopii erityisen hyvin maastopyöräilijöille. Se seuraa osittain
muinaisia karavaaniteitä,
jotka yhdistävät kolmen
monoteistisen uskonnon
vanhimmat ja pyhimmät
kulttuuriperinnölliset kohteet. Pyörätien päiväetapit
on suunniteltu siten, että
niiden polkemiseen kuluu
6—8 tuntia, ja tullessaan
määränpäähän pyöräilijät
löytävät majoituksen ja vettä. Tähän mennessä tarjolla
on 300 kilometrin pyörätie,
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Jerusalemin
kuvernöörin sinetti
Israelilaiset arkeologit esittelivät uudenvuodenpäivänä maailmalle Jerusalemin
vanhasta osasta länsimuurin läheltä löytyneen 2700
vuotta vanhan, savesta tehdyn sinetin, johon on kaiverrettu hepreankielinen teksti
”kaupungin kuvernöörin
omaisuutta”.
Pienen kolikon kokoiseen
sinettiin on myös kaiverrettu
kaksi toisiaan vasten seisovaa mieshahmoa.
Kaivauksiin osallistunut
Shlomit Weksler-Bdolah
kertoo, että muinaisessa Jerusalemissa oli kuninkaan
asettaman kuvernöörin virka. Virka mainitaan Raamatussa kahdesti.

KATSE JERUSALEMIIN
Israelin historia on yhtä pitkää
uutistapahtumaa aina valtion
perustamisesta 1948 lähtien.
Lähi-idän kriisit avautuvat
Smolarin kautta päiväuutisia
laajemmasta näkökulmasta.
Teos on ajankohtainen tietopaketti Israelista ja juutalaisesta uskosta suomalaisin silmin.
Rony Smolar
TÄÄLLÄ RONY SMOLAR
JERUSALEM
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