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Pääkirjoitus
aikanamme ja lastemme ja lastenlastemme aikana. Mutta me voimme taistella sitä
vastaan, ja meidän tulee tehdä niin.”
Toisaalla tässä lehdessä kerrotussa
Israel-ystävyystoimikunnan vuotuisessa
juhlassa puhunut ECI:n perustaja Tomas
Sandell puolestaan totesi varsin pysäyttävästi, että miljoonia juutalaisia voisi olla
elossa tänään, jos juutalaisvaltio olisi ollut
olemassa jo vuonna 1938 eikä vasta kymmenen vuotta myöhemmin.
”Valtio luvattiin jo San Remon konferenssissa vuonna 1920, mutta se ei koskaan toteutunut. Emme voi erottaa toisistaan antisemitismin vastaista taistelua ja
tukeamme Israelin valtiolle.”
Tuossa taistelussa YK on täysin hampaaton – eikä valitettavasti oma hallituksemmekaan saa kiitosta osallistumisistaan
YK:n äänestyksiin.
Mutta pian koittaa uusi huomen ja uusi
vuosi. Toivokaamme, että uusi positiivinen aikakausi voisi käynnistyä Israelsuhteissakin.

Ympäröivä maailmamme muuttuu vauhdilla, eikä suinkaan positiiviseen suuntaan.
Kuluneena vuonna on juhlittu monin
eri tavoin Israelin itsenäisyyden 70. juhlavuotta, mutta juhlamieltä on häirinnyt
maailmalla samanaikaisesti lisääntyvä
antisemitismi – ja oikeastaan anti-Israel
-asenne.
Hyvässä muistissa on USA:ssa Pittsburghissa tapahtunut synagogaisku, Yhdysvaltain historian pahin antisemitistinen
isku. Eivätkä omaa itsenäispäiväjuhlintaamme häirinneet hakaristiliput mielenosoituskulkueessa suinkaan lupaa hyvää
kotinurkillemmekaan.
Moskovassa marraskuun alussa pidetyssä antisemitismiä, rasismia ja muukalaisvastaisuutta käsitelleessä kansainvälisessä
konferenssissa puhunut Yhdysvaltain hallituksen aiempi antisemitismin vastaisen
toiminnan johtaja Ira Forman totesi: ”On
valitettavasti toiveajattelua, että voisimme kitkeä antisemitismin omana elinaikanamme. Antisemitismiä on esiintynyt
ainakin kaksi tuhatta vuotta, ja kaikesta
päätellen sitä tulee olemaan vielä omana

Kimmo Janas
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Tutustumme mm. getto-alueeseen ja Raul Wallenbergin
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muisto

kortteliin, maailman toiseksi suurimpaan synagogaan,
Dohanyyn ja sen puistoalueeseen, sekä käymme Tonavan
rannalla paikassa, johon päättyi n. 20 000 juutalaisen taival.

16.-19.5.2019.
Matka on Suomi-Israel Yhdistysten
Liitto ry:n että Holokaustin uhrien
muisto ry:n (HUM) jäsenmatka.

Menolento HKI-Budapest 16.5.2019 klo 18:30-19:45
Paluulento Budapest-HKI 19.5.2019 klo 20:15-23:30
>> Ilmoittautuminen 10.2.2019 mennessä (tai niin kauan kuin paikkoja riittää).

Matkapaketin arvioitu hinta on n. 750€ per hlö.
Hinta tarkentuu alkuvuodesta. Matkapaketti sisältää:
Norwegianin suorat lennot, Hotel Budapest 
(4-tähden Danubius ketjun hotelli), matkaohjelman retket
opastuksineen, luennot ja lentokenttäkuljetukset.

ILMOITTAUTUMINEN JA INFO:
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>> Risto Huvila 0400755661 / risto@truman.fi ja
>> Kimmo Janas 0509127332
/ kimmo.janas@faktapro.fi
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Lisätietoja matkasta löydät myös: www.calebtours.fi

• Pääministeri Netanyahun vierailu Omaniin ja urheiluministerin Miri Regevin visiitti
Arabiemiraatteihin marraskuussa kertovat Israelin arabidiplomatian siirtyneen salaisista
kohtaamisista julkisiin kädenpuristuksiin ja
lehdistötilaisuuksiin. Kehitystä vahvistaa israelilaisen judomestarin Sagi Mukin kunniaksi
Abu Dhabissa soitettu Hatikva Daavidin tähtilipun noustessa kisapaikan salkoon.
Euroopan asenne Israelia kohtaan on
sekin muuttumassa, mikä näkyy erityisesti
kahdenvälisissä suhteissa. Vaikka EU:n ulkopoliittinen johto on edelleen nihkeä juutalaisvaltion suuntaan, sen jäsenvaltioista mm.
Unkari, Puola, Itävalta ja Tsekin tasavalta
ovat julkisesti ilmaisseet vahvan tukensa Israelille. Marraskuussa Israeliin valtiovierailun
tehnyt Tsekin presidentti Milos Zeman vakuutti maansa olevan Israelin paras ystävä
ja tekevänsä kaikkensa, että maan suurlähetystö siirretään Jerusalemiin. Siirtoa ovat
indikoineet myös Brasilian uusi presidentti
Jair Bolsonaro ja Australian pääministeri
Scott Morrison.
Suomi-Israel Yhdistyksen perustajan ja
pitkäaikaisen puheenjohtajan Karl-August
Fagerholmin elämäntyö antaa niin kotimaisille kuin eurooppalaisillekin poliitikoille
erinomaisen esimerkin rohkeasta ja väsymättömästä toiminnasta Israelin ja juutalaisten
hyväksi. Fagerholmin asennetta kuvaa liikuttavalla tavalla hänen tyttärensä Brita Kekkosen muistelmateoksessa Valtakunnan miniä
kerrottu kuvaus:
Vielä kuolinvuoteellaan Fagerholm kantoi
huolta hänelle tärkeistä asioista: juutalaisuudesta ja Israelista. Viimeisinä tunteinaan

hän saneli paikalla olleelle kenraalimajuri
evp. Ragnar Grönvallille viestin Israelin suurlähettiläälle, jossa hän pahoitteli, ettei kyennyt osallistumaan maan itsenäisyyspäivän
vastaanotolle.
Liittomme perustaman K.-A. Fagerholm
-palkinnon ensimmäisen saajan, kansanedustaja Peter Östmanin toiminnassa on jo
vuosien ollut ajan nähtävissä samaa sydämen
sitoutuneisuutta hänen haastaessaan maamme hallitusta, olipa kyseessä sitten sen Israelvastainen politiikka YK:ssa ja UNESCO:ssa,
palestiinalaisten juutalaisvihaan yllyttävien
koulukirjojen rahoitus tai antisemitismin
vastaiset toimet.
Haluankin onnitella Peter Östmania sekä
omasta että Suomi-Israel Yhdistysten Liiton
puolesta ja toivottaa hänelle onnea ja menestystä kansanedustajan toimessa sekä kestävyyttä ja sitkeyttä Israel-rintamalla.
Toivotan myös kaikille lukijoille hyvää
hanukan ja joulun aikaa!
Risto Huvila

5

JEDIDUT • 4 / 2018

K.-A. Fagerholm -palkinto
kansanedustaja Peter Östmanille
Teksti: Kimmo Janas
Kuvat: KP Juurikkala

C Risto Huvilan ja Kimmo Janaksen luovutettua kunniakirjan Peter Östmanille oli Laila Jouhkin ojentamien
onnittelukukkien vuoro.

Marraskuun 28. päivänä juhlittiin
eduskunnan auditoriossa
ensimmäisen K.-A. Fagerholm
-palkinnon luovutustilaisuutta.
• Suomi-Israel Yhdistysten Liiton ja Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän järjestämä
juhlaseminaari kokosi Pikkuparlamentin
auditorioon monikymmenpäisen joukon
Israel-ystäviä.
Suomi-Israel Yhdistysten Liiton hallitus
päätti elokuisessa kokouksessaan perustaa
K.-A. Fagerholm -palkinnon, joka tultaisiin
antamaan loppusyksystä suomalaiselle yhteiskunnalliselle vaikuttajalle, joka on toiminnassaan osoittanut erityistä Israel-ystävyyttä.
K.-A. Fagerholmhan oli paitsi pitkäaikai-

D Seminaarin juontajana toiminut Risto Huvila esitteli
K.-A. Fagerholmin tyttärentyttären Tea Kekkosen, joka
kertoi muistikuvia "mufastaan".

C Israelin valtion tervehdyksen tilaisuuteen toi Israelin suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg Mirka Jantusen
tulkkaamana.

nen kansanedustaja, moninkertainen eduskunnan puhemies, pitkäaikainen sosiaaliministeri ja kolminkertainen pääministeri, myös
yksi Suomi-Israel Yhdistyksen perustajista ja
sen ensimmäinen puheenjohtaja peräti 22
vuoden ajan vuosina 1954–1976.
Palkinnolla Suomi-Israel Yhdistysten Liitto
haluaa kunnioittaa valtioneuvos Fagerholmin elämäntyötä, hänen tinkimätöntä asennettaan ja julkista toimintaansa juutalaisten A
puolustajana ja Israelin ystävänä.

A Juhlaseminaarin tervetuliaissanat lausui Eduskunnan
Israel-ystävyysryhmän puolesta kansanedustaja Harry
Wallin.
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C Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n kunniapuheenjohtaja, emeritusprofessori Reino Kurki-Suonio selvitti
K.-A. Fagerholmin roolia Suomi-Israel Yhdistyksessä ja
sen perustamisessa.

A

Ensimmäinen palkinto jakoon
Liittohallitus piti tärkeänä, että ensimmäinen
palkinto annetaan tänä Israelin itsenäisyyden
70. juhlavuotena. Jatkossa palkinto on tarkoitus antaa joka toinen vuosi.
Palkintolautakunta, johon kuuluivat kunniapuheenjohtaja Reino Kurki-Suonion lisäksi liiton kunniajäsenet Olli Palo ja Mikael
Zewi sekä sihteerinä liiton puheenjohtaja
Risto Huvila, päätti luovuttaa ensimmäisen
palkinnon kansanedustaja Peter Östmanille, joka on osoittanut harvinaisen laajaa Israel-ystävyyttä niin erilaisissa luottamustoimissaan kuin kansanedustajan tehtävissäänkin.
Israel-kiinnostus jo nuorena
Kiitospuheessaan Peter Östman kertoi, kuinka K.-A. Fagerholm vieraili kesällä 1962 ruotsinkielisen työväenyhdistyksen järjestämillä
kesäjuhlilla Östmanin kotikaupungissa LuoJEDIDUT • 4 / 2018
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dossa.
– Sitä en muista, olinko minä myös mahdollisesti mukana juhlilla tuolloin 1962. Siinä
tapauksessa ehkä lastenvaunuissa, sillä olin
vain 6 kuukauden ikäinen, hän naurahti.
Hän kertoi ihailleensa lapsesta pitäen, miten Israel on selviytynyt eloonjäämistaistelustaan pitäen kiinni siitä vakaumuksesta, että
demokratia toimii perustana hyvän yhteiskunnan luomiselle. Tämän yhdistelmän käytäntöön laittamisessa Israel on ollut mestari.
– Samalla kun Israel on käynyt taistelua
omasta olemassaolostaan, se on kyennyt
tekemään merkittäviä panostuksia turvallisuuden ja puolustuksen alalla sekä edistänyt
yhteiskunnallista kehitystä talouden ja demokratian saralla toimien näin esimerkkinä
koko maailmalle.
Tänään, 70 vuotta Israelin itsenäistymisen
jälkeen, Israel on edelleen maailman katseiden keskipisteessä.
– Vihamielisyys ja kritiikki Israelia kohtaan
on lisääntynyt Euroopassa viime vuosikymmeninä – valitettavasti myös Pohjoismaissa.

Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtajana näen tärkeänä, että maidemme välisiä yhteyksiä edistetään, Peter Östman jatkoi.
Hän huomautti, kuinka Israel esitetään
usein Israel-Palestiina -konfliktin vahvana
osapuolena, kun samanaikaisesti sen lähialueella on kymmenittäin arabimaita, joilla
on selkeä geopoliittinen päämäärä.
– Nähdäkseni tämä on yksi suurimmista
ongelmista, jotka liittyvät Israelista piirrettyyn
kuvaan. Israelia ympäröi suuri joukko valtioita, joissa asuu lähes puoli miljardia asukasta.
Valtioita, jotka ovat enemmän tai vähemmän
autoritaarisia diktatuureja ja joilla yhdessä
terroristijärjestöjen kanssa on yhteinen intressi hävittää Israel.
Hän esitti myös huolensa länsimaissa uudelleen voimistuneesta antisemitismista, joka
ilmenee usein yksipuolisena ja todisteisiin
perustumattomina väitteinä juutalaisen kansan kotimaasta tai Israelin valtion politiikasta.
Viime vuosina olemme todistaneet monien
eurooppalaisten suurkaupunkien juutalaisvastaisia mielenosoituksia.
Myös Suomen juutalaisyhteisö on joutunut
viimeisien vuosien aikana panostamaan merkittävästi juutalaisten kohteiden, synagogien
ja koulujen turvallisuuteen lisääntyneiden
turvallisuusuhkien takia.
– Israel tarvitsee ystäviä, jotka tiukankin
paikan tullen kulkevat yhtä matkaa Israelin
kanssa. Toivon, että Suomi voisi olla tämänkaltainen ulkopolitiikan toimija.
Tarve ystävyystyölle onkin hänen mukaansa tänä päivänä vähintäänkin yhtä suuri kuin
70 vuotta sitten.
– Jos ei tunne menneisyyttä, ei myöskään
ymmärrä nykyisyyttä, eikä kykene arvioimaan tulevaisuutta. Tämä vanha totuus on
ajankohtaisempi kuin pitkään aikaan, Peter
A
Östman päätti kiitospuheensa.

C Onnellinen palkinnonsaaja lupasi pyrkiä jatkossakin
toimimaan Israelin hyväksi sekä edesauttamaan Suomen
ja Israelin kahdenvälisiä suhteita.
D Onnittelijoita riitti tilaisuuden jälkeen.

Katso juhlaseminaarin videointi YouTubesta otsikolla "K.-A. Fagerholm -juhlaseminaari eduskunnassa
28.11.2018" Suora linkki löytyy myös www.suomi-israel.fi sivustolla olevasta tapahtumauutisesta.
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A

Peter Östmanin Israeliin, Lähi-Itään
ja Suomen juutalaisten asemaan
liittyneet kysymykset eduskunnassa
2012-2018

C A D Juhlaseminaarin päätteeksi tarjoiltiin kakkukahvit, joiden aikana oli hyvä tilaisuus vaihtaa ajatuksia ja
muistoja edesmenneestä valtiomiehestä – ja tietenkin
tavata vanhoja tuttuja ja Israel-ystäviä.

JEDIDUT • 4 / 2018
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Kirjalliset kysymykset
• Kirjallinen kysymys YK:n päätöslauselmasta Gazan väkivaltaisuuksista KK
266/2018
• Kirjallinen kysymys Israelin ja palestiinalaisten välistä konfliktia koskevien Suomen
hallituksen kannanottojen tasapuolisuudesta KK 226/2018
• Kirjallinen kysymys Suomen tukemasta
palestiinalaisten opetussuunnitelmasta KK
53/2018
• Kirjallinen kysymys juutalais- ja muukalaisvastaisuuden lietsomisesta Suomessa
KK 29/2017
•Kirjallinen kysymys kehitysyhteistyövarojen käyttämisestä palestiinalaishallinnon
tukemiseen KK 411/2017
• Kirjallinen kysymys Suomen menettelytavoista Unescon hallintoneuvostossa KK
227/2017
• Kirjallinen kysymys Suomen äänestyskäyttäytymisestä Unescon elimissä koskien
Jerusalemin Temppelivuoren ja Länsimuurin tunnustamista kolmen uskonnon pyhänä paikkana KK 557/2016
• Kirjallinen kysymys Euroopan komission tulkintaohjeesta Israelin vuoden 1967
jälkeen miehittämillä alueilla tuotettujen
tuotteiden alkuperän merkitsemisestä KK
335/2015
• Kirjallinen kysymys ulkoasiainministeriön
viestintä- ja globaalikasvatustuella rahoitetusta Israelin vastaisesta kampanjasta KK
227/2015
• Kirjallinen kysymys Suomen ja Israelin välisestä kaupallisesta yhteistyöstä KK
150/2015

• Kirjallinen kysymys holokaustin kiistämisen kieltämisestä lainsäädännöllä KK
251/2014
• Kirjallinen kysymys aseiden salakuljettamisesta Lähi-idässä KK 187/2014
• Kirjallinen kysymys Suomen kannasta
Hamas-johtajien lausuntoihin ulkoasiainneuvostossa KK 1047/2012
Suulliset kysymykset
eduskunnan kyselytunneilla
• Suullinen kysymys avustusrahojen kohdentamisesta palestiinalaishallinnossa SKT
55/2018 vp
• Suullinen kysymys Israelin pääkaupungista180/2017 vp
• Suullinen kysymys Lähi-idän rauhanprosessin edistämisestä SKT 100/2014 vp
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Golda Meir -juhlaseminaarissa

muisteltiin Israelin
rautaista pääministeriä
Kenneth Silver, Minna Silver
ja Irene Jelin

Balderin salissa Helsingissä
järjestettiin sunnuntaina
lokakuun 28. päivänä
juhlaseminaari Golda Meir –
nainen ja pääministeri, jossa
muisteltiin naista nimeltä Golda.
• Kuluneena vuonna 2018 on juhlittu 70
-vuotiasta Israelin valtiota. Golda Meir
(1898-1978) toimi Israelin pääministerinä
vuosina 1969–1974. Meirin syntymästä tuli
3.5.2018 kuluneeksi 120 vuotta, ja 8.12.2018
tasan 40 vuotta Goldan kuolemasta. Vuosi
2018 on siis monestakin syystä Goldan juhlaja muistovuosi.
Golda Meir syntyi Kiovassa Ukrainassa,
mutta perhe muutti Goldan varhaislapsuuJEDIDUT • 4 / 2018

dessa Venäjän pogromeja eli juutalaisvainoja
pakoon Yhdysvaltoihin. 1920-luvulla Golda
saapui miehineen Yhdysvalloista sionismin
innoittamana mandaatti-Palestiinaan. Hän oli
perustamassa Israelin valtiota ja oli puolustamassa sen olemassoloa rautaisella puolustustahdolla loppuun asti. Sodista huolimatta perimmäisenä pyrkimyksenä oli rauha naapuriarabivaltioiden kanssa, ja Golda ehti nähdä
Israelin ja Egyptin väliset rauhanneuvottelut
Camp Davidissä juuri ennen kuolemaansa
1978. Sopimus solmittiin kuitenkin seuraavan
vuoden alussa 1979.
Golda osoitti kyvyt uudisraivaajana ja esitaistelijana jo saapuessaan mandaatti-Palestiinaan. Hänestä tuli varhaisimpia naispuolisia
pääministereitä maailmassa sijoittuen virassa ajallisesti Indira Gandhin ja Margaret
Thatcherin väliin. Kumpaakin Golda Meiriä
ja Margaret Thatcheriä on kutsuttu ”rautarouvaksi”.
Ruotsalainen toimittaja kysyi Golda Meiril-
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tä 1970-luvun vaihteessa tämän vieraillessa
Pohjoismaissa, eikö maailman eniten voimia
vaativimman viran hoitaminen tuntunut naisena raskaalta. Mikään ei estä naista selviytymästä siitä, missä mieskin, Golda vastasi.
Hänen käydessä Pohjoismaissa synagogat
olivat täynnä kuuntelijoita, ja hän puhui
yleisölle mielellään jiddishiksi.
Seminaarin
ohjelmasisältö
Seminaariohjelma rakentui Golda Meirin
lapsuudesta ja nuoruuden ajoista kertovan
lyhytelokuvan ja erityisesti BBC:n tekemän tv-haastatteluvideon ympärille. BBC:n
haastattelu esitettiin televisiossa ensikertaa
vuonna 1970, siis muutamaa vuotta kuuden
päivän sodan jälkeen (1967) ja ennen Jom
Kippur -sotaa (1973). Monet tuntevat myös
Golda Meiristä kertovan elämäkerrallisen filmin, jossa Ingrid Bergman näyttelee Golda
Meiriä.
Seminaarin juhlapuhujana toimi toimittaja,
kirjailija-professori Karmela Belinki Helsingin juutalaisesta synagogasta. Karmela Belinki oli henkilökohtaisesti tavannut Golda
Meirin. Lopuksi haastateltavana oli entinen
puolustusvoimien komentaja kenraali Gustav Hägglund, joka oli osallistunut YK:n rauhanturvaoperaatioihin Lähi-idässä ja tuntee
Israelin hyvin. Tilaisuuden juonsi fil.maist.
Irene Jelin. Tilaisuuden musiikista vastasi
fil.kand. Andreas Forsberg. Tilaisuus oli
kaikille avoin ja ilmainen.
Juhlaseminaaria voidaan kuvata yleisömenestykseksi, koska sali oli lähes tulkoon täynnä. Yleisöä oli vahtimestarin arvion mukaan
paikalla noin 130 henkilöä.
Kirjailija Belinki
tapasi Golda Meirin
Juhlapuhuja Karmela Belinki kertoi omakohtaisena kokemuksena pääministeri Golda
Meirin tapaamisesta. Belinki kertoi muis-

tikuviaan Israelissa 1970-luvun alussa käymästään keskustelusta Golda Meirin kanssa.
Hänellä oli ollut mahdollisuus päästä tapaamaan kuuluisaa poliitikkoa tämän kotiin,
jossa keskustelijat olivat ”löytäneet toisensa”
paitsi juutalaisina naisina monimuotoisten
yhteiskunnallisten haasteiden edessä, myös
oman juutalaisen kulttuuriperinteensä arvostajina. Keskustelua oli käyty sekä jiddishinkielellä että englanniksi.
Belinkiin Meir oli tehnyt vaikutuksen
sekä voimakastahtoisena että lämminsydämisenä persoonallisuutena, jonka merkitys
modernin Israelin valtion historiassa on ollut paitsi huomattava myös ainutlaatuinen.
Meir puolestaan katsoi, että Belinki miellytti
häntä esimerkillisenä nuorena, oman sukupolvensa edustajatyyppinä. Karmela Belinki,
itse syvällinen suomenjuutalainen kulttuuripersoona, ihastutti huumorintajuisella sanavalmiudellaan.
Belinkin puheen jälkeen Andreas Forsberg
soitti Steinwayn flyygelillä ja lauloi koskettavasti englanniksi Exoduksen, joka nimenomaan sopii osuvasti Golda Meirin elämäntyötä kunnioittavaksi kappaleeksi.
Pääministeri Golda Meir
videohaastattelu
Seminaarissa katsottiin Golda Meirin haastattelu videolta. Vaikka esimerkiksi BBC:n haastattelun tekemisestä tuli kuluneeksi melko
tarkalleen 48 vuotta, kuulostivat keskustelun
teemat Israelin ja naapurimaiden poliittisesta
tilanteeseen ja asioihin liittyen harvinaisen
ajankohtaisilta. Kuvaukset yksittäisistä terroriteoista sekä Israelin tarpeesta ja oikeudesta
puolustaa omaa maataanja kansaansa ulkoisilta hyökkäyksiltä olivat kuin tätä päivää.
BBC:n haastattelun keskeinen ydin tuli
esille Golda Meirin vastauksessa vuoden
1967 sotaan, rajoihin ja siihen, että miten rauha saataisiin aikaiseksi, kun Israel ei suostu
vetäytymään valtaamiltaan alueilta. Goldan A

13

JEDIDUT • 4 / 2018

Mutta mehän olimme niillä rajoilla ennen
vuoden 1967 sotaa toukokuun ja kesäkuun
välillä. Miksi tuli sota?, toteamus teki BBC:n
toimittajan sanattomaksi. Meir ihmetteli, miksi arabit eivät olleet perustaneet Palestiinan
valtiota ennen vuotta 1967, mutta haluavat
perustaa sen nyt.
Golda Meir piti itseään yhtä hyvin palestiinalaisena, koska hän saapui asumaan
mandaatti-Palestiinaan. Palestiinahan oli
alunperin Britannien mandaattialue, joka
ulottui Välimerestä Irakin rajalle saakka, kunnes YK:n jakoehdotus maasta v. 1947 astui
voimaan ja synnytti Israelin valtion. Keskustelusta kävi mielenkiintoisesti ilmi, ettei
sana ”palestiinalainen” ja ”Palestiina” ollut
tuolloin vielä samalla tavoin juurtunut poliittisen kielenkäytössä vallan välikappaleeksi
mandaattiaikana. Haastattelussa keskusteltiin
pikemminkin juutalaisista ja arabeista etnisinä ryhminä. BBC:n haastattelu alkoi ja päättyi
Sibeliuksen Karelia-sarjan musiikilla.

C Kenraali Gustav Hägglund haastateltavana. Haastattelijoina Irene Jelin ja Kenneth Silver.

© Minna Silver

D Juhlapuhuja kirjailija Karmela Belinki muisteli tapaamistaan Golda Meirin kanssa.

Kenraali Gustav Hägglundin
haastattelu
BBC:n videon pohjalta käytiin keskustelu,
jossa Irene Jelin ja Kenneth Silver haastattelivat lyhyesti kenraali Gustav Hägglundia Golda Meiristä ja Lähi-idän tilanteesta.
Gustav Hägglund, joka on marsalkka Mannerheimin jälkeen Suomen itsenäisyyden
ajan ansioitunein ammattisotilas ja kenraali,
on ollut suomalaiseksi ainutlaatuisessa tilanteessa ymmärtämään Israelin ja Lähi-idän
politiikkaa. Kenraali on palvellut pitkään Israelin kaikilla rajoilla: Siinailla, Golanilla ja
Libanonissa. Hägglund on myös perehtynyt
ansiokkaalla tavalla juutalaisyen historiaan ja
kulttuuriin, ja on hyvä ihmistuntija.
Hägglundin sotilaallinen analyysi Israelin
ja Lähi-idän tilanteesta oli mielenkiintoinen ja
erittäin ajankohtainen. Kenraali kertoi omana
näkemyksenään, että rauhan saavuttamisen
suurimpana esteenä on ollut se, ettei Israelille ole palestiinalaisissa löytynyt uskottavaa
ja luotettavaa neuvotteluosapuolta, joka olisi pitäytynyt sopimuksissa. Toisaalta Hägglund oli jonkin verran eri mieltä siitä, mistä
suunnasta suurimmat Israeliin kohdistuvat
terroriuhat tulevat: shia- vai sunni-muslimien
taholta? Libanonista operoiva Hizbollah on

© Minna Silver

A vastaus painotti, että Israel ei aloittanut sotaa:
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shia-ryhmittymä kun useimmat muut terrorijärjestöt ovat sunni-taustaisia.
Kenraali Hägglund ja haastattelijat olivat
kuitenkin yksimielisiä siitä, että Lähi-itä on
ikävä kyllä – Euroopan tavoin – ajautunut
uudelleen ns. kylmän sodan kaltaiseen tilaan ja eräänlaiseen uuteen asevarustelukierteeseen. Amerikan osittainen vetäytyminen
Lähi-idän alueelta presidenttien Obaman ja
Trumpin aikakaudella on johtanut käytännössä tilanteeseen, jossa Venäjä on ottanut
takaisin roolinsa Syyrian sotilaallisena vahvana tukijana ja varustajana Israelin rajalla.
Venäjä on esimerkiksi hiljattain toimittanut
Syyriaan ensi kerran hyvinkin edistyksellisen
S-300 maasta-ilmaan ammuttavan ohjusjärjestelmän, joka myös on jo operatiivisessa
käytössä ja joka on erityisesti suunnattu Israelia vastaan. Samaan aikaan Israel on jokin aika sitten vastaanottanut ensimmäiset
seuraavan sukupolven F-35 taisteluhävittäjät
Amerikasta.
Kenraali Hägglund on omaelämäkerrallisessa kirjassaan Leijona ja kyyhky (Otava
2006) pohtinut mielenkiintoista kysymystä
siitä, miksi juutalaiset, joita lukumääräisesti
on niin vähän ja jotka ovat niin pieni osa
maailman väestöstä, ovat kuitenkin niin menestyneitä kaikilla elämän alueilla ja erityisesti tieteessä Nobel-palkintojen saajina. Hägglund esitti hyvin mielenkiintoisen näkemyk-

sen, jonka hän oli omaksunut käydessään
Israelissa. Hägglund oli kuullut perinteestä,
jonka mukaan juutalaisen vanhemman velvollisuus oli opettaa alle kouluikäisiä lapsiaan joka päivä noin puolen tunnin ajan ja
perhe kävi ruokapöytäkeskusteluja. Tämä
juutalaisen perheyhteisön sisälla tapahtuva
opetusjakso lapsen ollessa parhaassa oppiiässä on kautta aikojen, Hägglundin mielestä,
luonut pohjan juutalaisen kansan jatkuvalle
menestykselle.
Tähän voisi lisätä sen, että Hägglundin havainto on varmaan oikea ja suuntaa-antava.
Juutalaisen kulttuurin kulmakivenä on tuhansien vuosien aikana ollut sukupolvelta
toiselle siirtyvä suullinen perinne, joka siirtyy
vanhemmilta lapsille. Sen ytimenä on aina
ollut heprealainen Raamattu ja ihmisenä oleminen ja eläminen, ja miten nämä sovitetaan
menestyksellisesti yhteen.
Yleisö ehti esittää muutamia kirjallisia kysymyksiä kenraalille ja loput niistä toimitettiin hänelle tilaisuuden jälkeen.
Seminaarin olivat suunnitelleet ja toteuttaneet Porvoon Suomi-Israel-yhdistys ry:n
toimijat fil.maist. Irene Jelin, dos. Minna Silver, fil.tri Kenneth Silver, pastori FK Henrik
Nymalm ja prosessimies Arto Nissi SuomiIsrael Yhdistysten Liitto ry:n taustatuella.
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Ely Karmon:

Eurooppa on herännyt
jihadismin uhkaan liian myöhään
Susanna Rajala

Suomessa lokakuussa vieraillut
israelilainen terrorismitutkija
Ely Karmon seuraa Euroopan
turvallisuuskehitystä
huolestuneena.

Etelä-Ranskasta, sattumalta, Karmon kertoo.
Terroriteot seurasivat toisiaan: tammi- ja
marraskuussa 2015 Ranskassa sekä maaliskuussa 2016 jälleen Belgiassa. Traagisten
iskujen jälkeen molemmissa maissa lisättiin
poliisin resursseja ja henkilöstöä. Karmonin
mielestä sekin tapahtui kuitenkin jälkijunassa: – Terroriin pitää varautua ennen kuin
jotain sattuu.

• – Kriittiset kaksi, kolme vuotta on menetetty, toteaa israelilainen terrorismitutkija
Ely Karmon. – Vaikka Euroopasta virtasi
vierastaistelijoita Syyriaan ja Irakiin vuodesta 2011 lähtien, ei lähtöä rajoitettu ajoissa.
Vuonna 2014 perustettiin pyhää sotaa julistava jihadistijärjestö Islamilainen valtio (Isis). 2014 oli myös käännekohta
radikaali-islamistisen terrorin kasvulle Euroopassa. Tuhoisia iskuja on nähty erityisesti Ranskassa, Belgiassa ja Britanniassa.
– Vaikka turvallisuusviranomaiset tiesivät
terrorin vaaroista, mitään ei tehty. Eurooppalaiset päättäjät heräsivät kotiin palaavien
vierastaistelijoiden uhkaan liian myöhään,
Karmon jatkaa.
Esimerkkinä hän mainitsee Brysselin juutalaismuseon verilöylyn toukokuussa 2014.
Se oli ensimmäinen isku, jonka teki Isisin riveissä sotinut eurooppalainen vierastaistelija.
Kyseessä oli 29-vuotias Ranskan kansalainen,
joka oli hiljattain palannut Syyriasta.
– Vaikka mies oli poliisin tarkkailussa,
onnistui hän silti hankkimaan aseita, tappamaan neljä ihmistä ja pakenemaan paikalta.
Viikkoa myöhemmin tekijä saatiin kiinni

Oppia
Israelista
Israel on kohdannut terrori-iskuja lähes koko
maan itsenäisyyden ajan, monelta taholta ja
monessa muodossa: lentokonekaappauksia,
autopommeja, linja-autoiskuja, raketteja,
puukotuksia ja viimeisimpänä palavia leijoja
ja ilmapalloja.
– Koska Israelin on täytynyt aina sopeutua,
toimii se tänä päivänä terrorismin torjunnan
mallimaana, Karmon sanoo.
Israelissa on esimerkiksi kehitetty keinoja,
joilla pyritään estämään niin sanottujen yksinäisten susien hyökkäyksiä. Apuna tässä on
tehokas sosiaalisen median ja netin vihapuheen seuranta.
– Vaikka Euroopassa suhtaudutaan toisinaan kriittisesti maahamme, saapuu Israeliin
yhä useampia eurooppalaisdelegaatioita hakemaan turvallisuusalan oppia.
Herzliyassa sijaitseva kansainvälinen terrorismin torjunnan instituutti (The International
Institute for Counter-Terrorism), jossa Karmon työskentelee, osallistuu myös EU:n Horizon2020 -tutkimusohjelmaan selvittämällä
keinoja radikalisoitumisen ehkäisemiseksi.
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Uusia uhkia
Euroopalle
Kun Isisin asema Syyriassa ja Irakissa heikkeni, oli huolena iskujen painopisteen ja terrorisolujen siirtyminen Eurooppaan. Karmonin
mukaan uhka ei ole kuitenkaan onneksi toteutunut pelätyssä mittakaavassa, ainakaan
toistaiseksi.
– Monet Isis-taistelijoista ovat kuolleet, ja
osa on vankilassa. Kotiin palaajia on siksi
arvioitua vähemmän. Isis ei ole myöskään
onnistunut soluttautumaan Eurooppaan yhtä
tehokkaasti kuin mitä pelättiin.
Uutena riskinä Karmon mainitsee kuitenkin taistelijoiden radikalisoituneet lesket
sekä näiden jihadismiin kasvatetut lapset.
Euroopan vankiloissa on myös jihadistivankeja, joista osa vapautuu jo muutaman vuoden sisällä. Vaikka heitä varten on kehitetty
erilaisia deradikalisaatio-ohjelmia, Karmon ei
näe niitä ratkaisuna ongelmiin.
– Tärkeämpää on estää radikalisoituminen
siellä, missä sitä tapahtuu, esimerkiksi vankiloissa ja internetissä.
Kohteena
Suomi?
Terrorin uhka koskettaa myös Suomea.
Elokuussa 2017 marokkolaistaustainen turvapaikanhakija puukotti Turussa kaksi ihmistä kuoliaiksi ja haavoitti
kahdeksaa. Kyseessä oli ensimmäinen
jihadistinen terroriteko maassamme.
Suojelupoliisin mukaan Suomesta on matkustanut Syyriaan ja Irakiin noin 80 henkilöä,
ja suurin osa heistä on osallistunut radikaaliislamististen ryhmien toimintaan. Lähtijöistä
noin 20 on palannut takaisin.
– Ryhmittymä mahdollisia terroristeja löytyy myös täältä, Karmon huomauttaa.
Hän arvioi, että Pohjois- ja Itä-Eurooppaan kohdistuu terrori-uhkaa erityisesti
Keski-Aasiasta tulevien terroristien taholta.
Tämä nähtiin esimerkiksi viime vuonna

Tukholman kuorma-autoiskun yhteydessä, jonka tekijä oli kotoisin Uzbekistanista.
Karmonin mielestä terrorismin torjuntaan tarvitaan ennen kaikkea poliittista tahtoa, mutta
myös henkilöresursseja, tehokasta valvontaa
ja satsausta teknologiaan.
– Radikalisoitumista on estettävä esimerkiksi sulkemalla vaarallisia propagandasivustoja internetissä yhteistyössä esimerkiksi
Facebookin ja Twitterin kanssa. Viranomaisten tulisi myös tarkkaavaisemmin seurata
mahdollisia riskihenkilöitä, Karmon jatkaa.
– Koordinaatiota ja valvontaa pitäisi parantaa myös Euroopan tasolla, esimerkiksi jakamalla tiedustelutietoa sekä yhtenäistämällä
jäsenmaiden juridisia käytäntöjä.
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Kimmo Janas

D Amir Bar Akiva kiinnostui rummuista jo 10-vuotiaana.

siikki pystyi tuomaan ihmisiä yhteen, mikä
sai hänet hakeutumaan musiikin pariin.
Tal suoritti maisterin tutkintonsa Bostonin
New England Conservatorysta 2008, minkä
jälkeen hän on esiintynyt muun muassa Danilo Perezin, Jerry Bergonzin, Joanne
Brackeenin ja Liz Wrightin kanssa imien
näistä vaikutteita myös omaan musiikkiinsa.
Amir Bar Akiva kertoo innostuneensa
rumpujen soitosta mukavana harrasteena jo
noin 10-vuotiaana, mutta alkaneensa harjoitella tosissaan vasta aloitettuaan opintonsa
Jerusalem Academy for Music and Dancessa.
– Sain myös etuoikeuden opiskella huippumuusikko Yaki Levin johdolla. Ja sillä
tiellä olen, olen todella kiitollinen suunnasta,
jonka sain elämälleni opinnoista.
Armeijassa Amir sai keskittyä musiikkiin
eikä kouluttautua taistelijaksi.
– Palvelin Sulamot -projektissa, jossa opetettiin heikommassa asemassa oleville lapsille musiikkia. Projekti hankki alakoululaisille
erilaisia instrumentteja. Kiersin kouluja eri A
© Haappix / April Jazz
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tisteista kuten Charlie Hadenista, Antonio
Carlos Jobimista, basisti Avishai Cohenista ja Chet Bakerista.
Ensivierailulle Suomeen trio tuli suoraan
Pietarista. Espoon konsertin lisäksi trio esiintyi myös Vaasassa.
Musiikkia
lapsesta alkaen
Tal Gamlieli kasvoi maatilalla Jerusalemissa.
Hänen isänsä muutti Israeliin Kurdistanista
tuoden mukanaan alueen rikkaan musiikkiperinteen.
Talin äidin perhe pakeni vainoja Saksasta
vuonna 1936. Tämä puolestaan toi Talin elämään klassisen musiikin ja eurooppalaisen
kulttuurin.
Hän ymmärsi varhaisessa iässä, että mu-

Rauhansanomaa
jazzin avulla
Lokakuun viimeisen April Jazz
Clubin pääesiintyjä Tapiola
Garden hotellissa Espoossa oli
israelilaisbasisti Tal Gamlielin trio.
Konsertti järjestettiin yhteistyössä
Israelin suurlähetystön kanssa.

B April Jazz Clubin lavalla Tal Gamlielin seurana esiintyivät pianisti Moshe Elmakis ja rumpali Amir Bar Akiva.

• Tal Gamlielin trio on kiertänyt maailmaa
loppuunmyytyjen yleisöjen edessä vuodesta 2014 lähtien, esiintyen niin Small´s Jazz
Clubilla New Yorkissa kuin Love Supreme
Jazz Festivalilla Iso-Britanniassa ja The Tel
Aviv Festivalilla Israelissa. Gamlieli on myös
saanut Downbeat -lehden palkinnon erinomaisesta performanssista.
Inspiraatiota Gamlieli kertoo hakevansa arA Bassoa soittava Tal Gamlieli kokee soittamisen nuorempien muusikkojen kanssa varsin hedelmälliseksi.
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C Trio Gamlieli on kiertänyt yhdessä vuodesta 2014
lähtien.

A puolilla Israelia ja musisoin lasten kanssa.

© Haappix / April Jazz

Se oli todella mahtavaa aikaa.
Tällä hetkellä Amir opiskelee musiikkia
New Yorkissa ja valmistuu vuoden kuluttua.
– Opiskelin Israelissa kaksi vuotta ja nyt
New Yorkissa toiset kaksi vuotta. Sitten olen
valmis. Tietenkin keikkailen kaiken aikaa
niin tämän trion kuin muidenkin artistien
kanssa, hyväntuulinen mies naurahtaa.
Moshe Elmakias varttui Jerusalemissa ja
asuu nykyään Tel Avivin lähellä. Hän opiskeli

klassista pianoa 6-vuotiaasta lähtien, mutta
12-vuotiaana jazz ja big band -musiikki veivät
mennessään.
– Minä toimin asepalveluaikanani oppaana
Jerusalemissa, hän kertoo. – Kerroin Jerusalemiin tulleille sotilaille ja muillekin ihmisille
kaupungin historiasta, juutalaisuudesta, eri
uskonnoista siellä jne.
Musiikkiopintonsa Moshe sai päätökseen
pari vuotta sitten, ja on nyt antautunut kokopäiväisesti muusikon uralle.
Energistä jazzia
Miehet tapasivat, kun Talista tuli vuonna
2012 Jerusalemin musiikkiakatemian musiikkiosaston johtaja. Trio syntyi 2014, mutta Moshe korvasi alkuperäisenpianistin vasta
muutama kuukausi sitten.
– On todella mahtaa kiertää entistä oppilaiden kanssa ja syventää keskinäisiä suhteita
aivan uudelle tasolle. Menneinä aikoinahan
oli yleistä, että vanhemmat muusikot kiersivät nuorempien kanssa ja välittivät heille
omaa tietouttaan musiikin tekemisestä. Minusta tämä yhteistyö on hyvin hedelmällistä
kumpaankin suuntaan. Esimerkiksi Art BlaB Moshe Elmakias taituroi pianolla itsensä suomalaisyleisön sydämiin.
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key ja Miles Davis ottivat siipiensä suojiin
nuorempia muusikkoja.
Tal Gamlieli on naimisissa Dania-vaimonsa kanssa ja heillä on kolme poikaa. Perhe on
Talille tärkeä ja muodostaa hyvin merkittävän
osan miehen elämässä.
Joku on kuvaillut Gamlielin soittamaa jazzia tunteelliseksi ja energiseksi.
– Toivon voivani musiikkini avulla ilmentää esimerkiksi Israelin luontoa. Yksi suosituimpia kappaleitamme on nimeltään Negev,
joka on omistettu Negevin autiomaalle. Isäni
retkeili mielellään Negevissä, jonka maisemia
ja henkeä haluan tuoda kappaleella esille.
Hän on hakenut vaikutteita musiikkiinsa
mm. israelilaisesta laulukirjasta ja säveltäjä
Matti Kaspin teoksista. Tal Gamlieli yhdistelee musiikissaan melodioita niin brasilialaisesta kuin karibialaisesta ja pop-musiikistakin.
Trion soitanto on hyvin dynaamista, ja miehet nauttivat silmin nähden yhteistyöstään.
Rauhan ja
rinnakkaiselon asialla
Ensi vuonna triolta on tulossa uusi levy, jonka teemana on rauha.
– Mielestämme rauha on sanana kokenut
jonkinlaisen inflaation, joten vaikka levyn
kantava ajatus onkin rauha, emme käytä
kertaakaan sinä sanaa. Yksi levyn kappale
esimerkiksi kertoo kahdesta tytöstä – toinen
israelilainen, toinen palestiinalainen – jotka kuolivat itsemurhapommin räjähdettyä.
Tutustuin tyttöjen vanhempiin ja meistä tuli
hyviä ystäviä. Toinen kappale ”27. serkku”
perustuu käsitykseen, että me kaikki olemme
geneettisesti sukua toisillemme, selvittää Tal.
Kun trio esiintyy maailmalla, he esiintyvät
nimenomaan israelilaisena jazz-yhtyeenä.
– Mielestäni musiikki on yksi parhaista
tavoista esitellä Israelia maailmalla. Ihmiset
kuulevat paljon väärää tietoa ja uutisia Israelista, mutta kun he näkevät meidät ihmisinä

luomassa taidetta, yhteys syntyy syvemmällä
tasolla.
Miehet kertovat kokevansa hyvin tärkeäksi
esitellä maataan sekä musiikin että heidän
omien persooniensa välityksellä.
Yleisö on kuulemma ottanut heidät vastaan tällä lähes kuukauden kiertueella todella hyvin, he ovat saaneet vastaanottaa
tavattoman paljon rakkautta. Esimerkiksi
haastattelua edeltävänä iltana heidän esiintyessään Pietarissa yleisö ei tahtonut päästää
heitä lavalta, vaan trio soitti encoren encoren
perään. Ilta oli todella mahtava.
– Olemme tietenkin Israelin lähettiläitä,
emme toki virallisella tavalla, mutta uskon
meidän tapamme toimivan, Moche lisää.
– Hyviä ihmisiä löytyy kaikkialta. Me helposti lokeroimme toisia ihmisiä, mutta kun
tapaa mukavan ja lämpöisen henkilön, mitä
väliä sillä on, mistä hän on kotoisin, toteaa
Tal ja jatkaa: – Haluan kertoa kuulijoillemme,
että Israelissa asuu paljon erilaisia ihmisiä,
jotka kaikki ovat ihan tavallisia ihmisiä, eivätkä suinkaan sellaisia, miksi media heidät
kuvaa.
Tavallisesti, kun ihmiset tulevat Jerusalemiin, he vasta ymmärtävät todellisen tilanteen; kuinka juutalaiset ja arabit elävät ja
työskentelevät rinnakkain. Moni onkin muuttanut käsityksiään Israelista käytyään ensin
itse paikan päällä.
– Näen tämän päivän tilanteen Israelissa
hyvin monimutkaisena, enkä usko siihen
löytyvän mitään lopullista ratkaisua – meidän on vaan opittava elämään sovussa keskenämme, ihmisinä toisten ihmisten kanssa.
Ja meidän on opittava luottamaan toisiimme.
Tällä hetkellä media levittää paljon väärää
tietoa kumpaankin suuntaan. Tietenkin viha
ja terrorismi myyvät hyvin mediassa, mutta
valitettavan paljon hyviä uutisia jää kertomatta. Uutiset ovat nykyään hyvin mustavalkoisia – oikeastaan pelkästään mustia, Tal
Gamlieli huokaisee.
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Jerusalemin mediakonferenssi
– tunteita, tietoa ja tapaamisia

Risto Huvila
• Kesäkuisella Israelin-vierailullani minulle
tarjoutui mahdollisuus tavata Israelin hallituksen lehdistötoimiston (Governmental
Press Office, GPO) johtaja Nitzan Chen,
jolle sain antaa kirjani Israelin ihme ja presidentti Truman uunituoreen englanninkielisen painoksen. Loppukesästä sainkin Mr.
Cheniltä kutsun Jerusalemin Mamilla hotellissa lokakuussa pidettävään neljäpäiväiseen
Christian Media Summit -konferenssiin.
Lokakuu tulikin yllättävän nopeasti ja
konferenssin juhlalliset avajaiset pidettiin
sunnuntai-iltana 14.10. Jerusalemin vanhalla
rautatieasemalla, jonne saapui noin 150 kristillisen median edustajaa: toimittajia, tuottajia, kirjailijoita, filmintekijöitä jne. Avajaisgaalan kirkkaimmat tähdet olivat pääministeri
Benjamin Netanyahu sekä Yhdysvaltojen
Israelin-suurlähettiläs David M. Friedman,
jotka molemmat kehuivat kiitollisina ympäri
JEDIDUT • 4 / 2018

B Presidentti Rivlin jalkautui tervehtimään vieraitaan,
kättelyvuorossa Avainmedian johtaja Niilo Närhi.

Ravitz. Hänellä ei sanojensa mukaan ole
minkäänlaista ongelmaa yhdistää suurperheen äitiyttä maansa yhteen tärkeimpään
virkaan!
Päivän päätteeksi vierailimme Knessetissä tapaamassa sen puhemiestä Yuli-Yoel
Edelsteinia ja PR-johtajaa Yotam Yakiria,
jotka valottivat meille Israelin poliittista karttaa ja järjestelmää.
Vierailimme myös Länsirannalla, missä tapasimme sekä juutalaisten että palestiinalaisten edustajia. Vastakkainasettelua on, mutta
on myös yhdessä elämistä ja olemista. Saimme myös oppitunnin reservin eversti Miri

D Kirjoittaja ja varaulkoministeri Tzipi Hotovely.

Eisiniltä, joka auttoi meitä ymmärtämään
Israelin pienen maan haavoittuvuutta ja
puolustusdoktriinia. Tapasimme Efratin pormestarin Oded Ravivin, joka kertoi meille
”sivutyöstään” alueella olevien juutalaiskaupunkien ja -asutusten edustajana Israelin ja
palestiinalaisten rauhanprosessissa.
Jerusalemin väistyvä pormestari Nir Barkat tarjosi meille upean illallisen konferenssihotellimme kattoravintolassa, ja sain luovuttaa hänelle kirjani, yllättäen salamavalojen
välkkeessä. Paikalla olivat myös monien
tuntemat bestsellerkirjailijat Joel Rosenberg
ja Mike Evans, joka muutama vuosi sitten rakensi Jerusalemiin Friends of Zion -museon.
Mitä konferenssista jäi käteen?
Paljon uutta tietoa, pohdittavaa ja valtava
määrä kollegojen käyntikortteja. Uskon ymmärtäväni Israelia, israelilaisia ja palestiinalaisia enemmän kuin aikaisemmin.

maailmaa saapuneita vieraita ja heidän panostaan juutalaisvaltion ja sen kansan puolustajina.
Maanantaiaamuna alkoikin sitten tiukka
opiskeluputki. Eteemme marssitettiin seuraavien kolmen päivän aikana jos jonkinlaista viskaalia kansanedustajista upseereihin, liikemiehistä rabbeihin, diplomaateista
tiedemiehiin, ministereistä pormestareihin.
Ja monia muita.
Konferenssin ehdoton kohokohta oli lounasvastaanotto presidentti Reuven ”Ruvi”
Rivlinin virka-asunnolla. Presidentin puhe
oli mieltä lämmittävä, ja hän toisti meille pääministerinkin esittämän ajatuksen kristityistä
Israelin parhaina ystävinä.
Lounaan jälkeen kuulimme kolmen vahvan naisen esitykset, mitä on elää erilaisten vähemmistöjen edustajina israelilaisessa
yhteiskunnassa. Yksi heistä oli haredijuutalaisuutta edustava presidentin 42-vuotias
kansliapäällikkö – ja 11 lapsen äiti! – Rivka
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HOLOKAUSTI-NÄYTTELY OULUSSA 3.–14.9.2018
Arto Perämäki

Todistukset koskettivat
Näyttely alkoi kutsuvierastapahtumalla ja
seminaarilla lähinnä lakimiehille, jossa teema oli ”Oikeuden politisoitumisen vaarat”,
holokaustiahan edelsi lainsäädäntö, joka oikeutti juutalaisten huonon kohtelun lakiin
perustuen Saksassa. Seminaarissa näyttelyn
avajaisissa oli Israelin Suomen suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg ja kansanedustaja Sari Essayah (kd) sekä tulkkina SuomiIsrael Yhdistysten Liitto ry:n puheenjohtaja
Risto Huvila.
Opettajien kautta opiskelijoita oli pyydetty
tutustumaan jo koulussa holokaustiaiheiseen
kirjallisuuteen: Anna Frank, Schindlerinlista tai netistäkin löytyvä,”Kertokaa siitä
lapsillenne”, Stephane Bruchfeld – Paul
A. Levine, Opetushallituksen julkaisu.
Näyttelymateriaali oli Yad Vashem -mu-

Oulussa järjestettiin
holokaustinäyttely
Pohjankartanon koulun
esittelytilassa 3-14.9.2018.
• Näyttelyn oli järjestänyt Israel-aktiivien
runsaan 30 hengen ryhmä Oulusta ja lähiympäristöstä, ”Oulun Holokausti-näyttelyn

seosta Jerusalemista Eurooppaa kiertävää
holokausti-näyttelyjen teemaa. Materiaali
oli Kokkolassa käännetty englanninkielisestä
suomenkielisiksi julistetauluiksi 17 kpl. Taulut kuvasivat kuvin kronologisesti holokaustin kehittymistä vuoden 1930 alusta alkaen
aina massatuhoon saakka ja elossa olevien
holokaustiuhrien vapauttamiseen keskitysleireiltä. Näyttelyn ohessa pyöri tietokoneilla
kolmen holokaustista selvinneen vanhuksen
”todistukset” todisteena jälkipolville. Lisäksi
oli Israel-ystävien juutalaisuuteen liittyvää
materiaalia lasivitriineissä näytteillä: kipa,
toora-rulla, ruokailuvälineitä, rukousliina,
näytteillä oli myös kopio Schildlerin listasta
ym.
Näyttely jatkaa matkaa
Näyttely toteutettiin edellä mainitulla tavalla A

työryhmä”. Näyttelyn varsinainen kohderyhmä olivat peruskoulun 8-luokkalaiset Oulun
ja lähialueen peruskouluista, mukaan lukien
kansainvälinen- ja kristillinen koulu. Koulujen rehtoreita ja historian, kansalaistaidot
ja uskonnon opettajia oli infottu kuukausia
ennen tapahtuman tulemista kaupunkiin.
Holokausti-oppitunti kuuluu Opetushallituksen opetussuunnitelmaan, joten nuoriso
oli oiva kohderyhmänäyttelylle. Iltaisin klo
16-21 näyttely oli avoinna yleisölle. Ikäraja
oli 12 vuotta.
JEDIDUT • 4 / 2018
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Natsiliput kauhistuttivat
itsenäisyyspäivänä
– lakimuutos tulossa?

A informoiden kuukausia ennen opettajat tule-

vasta näyttelystä ja sen ajankohdasta. Opettajat saivat oman tietokoneelta tapahtuvan
varausjärjestelmän, jossa esittely-varaaminen
tapahtui. Kaikkiaan n. 40 koululuokkaa kävi
holokaustinäyttelyn läpi opettajansa johdolla
eli yhdeksänä (9) esittelypäivänä n. 1 000
peruskoulun oppilasta. Yleisöä paikalla kävi
arviolta iltaisin runsas 600-700 henkilöä. Kokonaissaldo lähenteli vajaata 2 000 vierailijaa.
Holokaustinäyttelyn työryhmään oli vapaaehtoisvoimin koulutettu noin puolen tusinaa esittelijää koululuokille, suomeksi ja
englanniksi. Samoin valvoja-vahtimestareita
oli runsas kaksikymmentä, mukaan lukien
tekniikka-taitajia, ph johtaja ja koordinaattoreita koulun opettajien suuntaan. Näyttely
jatkaa Kruunupyyhyn ja alkuvuodesta 2019
ainakin Rovaniemelle. Materiaalin varaukset
tapahtuvat Kokkolan yhdistyksen kautta.
Se voi tapahtua uudestaan
Kaikkiaan tapahtuma sai positiivisen vastaanoton aikuiskatsojien parissa ja moni oli
aidosti hämmästynyt uhrien määrästä ja tavasta millä surmaaminen tapahtui, joka kävi
hyvin selville kuvasarjasta. Kaikkiaan asian
surullisuudesta johtuen näyttely koettiin si-
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vistäväksi. Samalla korostui Promo Levin
ajatus: ”Tämä tapahtui. Joten se voi tapahtua uudestaan. Tämä on kaiken sanottavan
ydin”.
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• Suomen itsenäisyyspäivänä 6.12. nähtiin Helsingissä natsien hakaristiliput
liehumassa Pohjoismaisen
Vastarintaliikkeen marssilla. Poliisi takavarikoi liput
pienen kahakan jälkeen ja
perusteli toimenpidettä rikoslaissa olevalla Kiihottaminen kansanryhmää vastaan -pykälällä.
Suomen laki ei suoranaisesti kiellä natsisymboliikan esilläpitoa, mistä syystä
mm. kansanedustajat Peter
Östman (KD) sekä Joona
Räsänen (SDP) vaativat
välittömästi lain muutosta.
Myös YLEn ykkösaamussa
8.12. esiintynyt presidentti
Tarja Halonen olisi valmis
harkitsemaan natsitunnusten kieltämistä lailla.
Holokaustin Uhrien Muisto ry:n puheenjohtaja VT
Kimmo Sasi ilmoitti 7.12.
jättäneensä oikeusministeriölle lainmuutokseen tähtäävän seuraavan aloitteen:
Natsi-Saksa syyllistyi kuuden miljoonan juutalaisen
joukkomurhaan. Kansainvälinen yhteisö katsoi toisen
maailmansodan jälkeen, että
vastaava ei saa enää koskaan tapahtua. Kansainvä-

listä ihmisoikeusnormistoa
vahvistettiin.
Monessa maassa on sittemmin tehty natsi-symbolien ja myös muiden murhanhimoisten ideologioiden
symbolien käyttämisestä
ideologiaa ylistävissä tilanteissa rangaistavaa.
Antisemitismi on viime
vuosina kasvanut Euroopassa. Tämän johdosta Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 6.12.2018 julistuksen
(Council Declaration on the
fight against antisemitism
and the development of a
common security approach
to better protect Jewish communities and institutions in
Europe), jossa korostetaan
tarvetta juutalaisten turvallisuuden takaamiseen.
Uusnatsien mielenosoituksessa 6.12.2018 kannettiin kolmea hakaristilippua.
Poliisi mielestämme aivan
oikein takavarikoi liput.
Hakaristilippujen julkinen
käyttäminen mielenosoituksessa osoittaa pyrkimystä
tehdä natsi-ideologiasta hyväksyttävää ja pyrkimystä
unohtaa holokaustin kauheudet.
Suomessa ei ole säännök-
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siä poliittisten symbolien
käytöstä ja tältä osin oikeustila on tällä hetkellä epäselvä ja kaipaa täsmentämistä.
Tämän johdosta Holokaustin Uhrien Muisto ry esittää,
että oikeusministeriö
– tekee selvityksen muissa EU-maissa hyväksytyistä
säännöksistä, joilla kielletään vihaan, kansanmurhaan ja rasismiin liittyvien
tunnusten käyttö ja
– valmistelee tarvittaessa
sellaiset säädösehdotukset,
joilla yhteiskuntarauhan
turvaamiseksi kielletään tällaisten poliittisten tunnusten
käyttö.
Suomi-Israel Yhdistysten
Liiton puheenjohtaja Risto
Huvila toimii Holokaustin
Uhrien Muisto ry:n varapuheenjohtajana.
JEDIDUT • 4 / 2018

Seitsemän kautta istunut kongressiedustaja ja entinen armeijan kapteeni joutui keskeyttämään vaalikampanjansa muutamaksi
viikoksi, kun häntä puukotettiin vaalitilaisuudessa syyskuun lopulla. Bolsonaro kuitenkin
toipui vammoistaan ja jatkoi kampanjaansa
saaden vaalipäivänä 55 % annetuista äänistä.
Oikeistoa edustavan Bolsonaron valinta
perustui laajalti maata pitkään hallinneiden
vasemmistopresidenttien, vankilassa istuvan
Luiz Inácio Lula da Silvan ja kesken kautensa v. 2016 erotetun Dilma Rousseffin
kyvyttömyyteen saada maan talous jaloilleen
ja kitkeä hallinnossa rehottava korruptio.
Uuden presidentin vastustajat ovat syyttäneet häntä homofobiseksi naisten vihaajaksi, joka ihailee diktaattoreita. Bolsonaro
itse sanoo olevansa perhearvoihin sitoutunut evankelinen kristitty, joka haluaa kitkeä
korruption ja rikollisuuden ja nostaa maansa
talouden uuteen kukoistukseen.

© Wikipedia

Risto Huvila

Lokakuun lopulla Brasilian
uudeksi presidentiksi valittu
Jair Bolsonaro astuu virkaansa
vuoden 2019 alussa. Ensitöikseen
hän on luvannut siirtää maansa
Israelin-suurlähetystön Tel
Avivista Jerusalemiin.
• Samoin hän ilmoitti tekevänsä ensimmäiset
valtiovierailunsa Israeliin, Yhdysvaltoihin ja
Chileen – maihin, jotka jakavat samat arvot
kuin Brasilia.

B Australian pääministeri Scott Morrison.

A Brasilian uusi presidentti Jair Bolsonaro.
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Brasilian ja Australian
suurlähetystöt Jerusalemiin?

Myös Australia
harkitsee
lähetystönsä siirtoa
Myös Australian johtaja vaihtui hiljattain,
kun maata vuodesta 2015 johtanut Malcolm
Turnbull menetti jäsenistönsä luottamuksen, minkä seurauksena elokuun lopulla uudeksi pääministeriksi nousi Scott Morrison.
Israelin ystävänä tunnettu Morrison ilmoitti lokakuussa aikomuksensa harkita maansa
Israelin-lähetystön siirtoa Jerusalemiin, mitä
arvosteltiin poliittisena vetona saada New
South Walesin Wentworthissä pidettävissä
täytevaaleissa alueella asuvien juutalaisten
äänet. Wentworthin väestöstä yli 12 % on
juutalaisia, mikä on enemmän kuin missään
muualla maassa.
Välivaaleissa oli ehdolla Australian entinen Israelin-suurlähettiläs Dave Sharma,
joka myös väläytteli siirtoajatusta kampanjansa aikana, mutta hän ei tullut valituksi
parlamenttiin.
Kotimaasta tulleen kritiikin lisäksi arvostelua on tullut myös Australian suurimmalta kauppakumppanilta Indonesialta, jonka
kanssa Morrisonin hallituksen pitäisi allekirjoittaa uusi kauppasopimus 2019 aikana.
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Israelin optiot Gazassa
Ari Rusila

Sota vai tulitauko? IDF:n
epäonnistuneen salaisen Gazassa
tekemän operaation jälkeen
Hamas ampui poikkeuksellisen
suuren määrän raketteja Israeliin,
johon Israelin ilmavoimat
vastasivat iskemällä 160
kohteeseen Gazassa. Muutaman
päivän kuluessa saavutettiin
kuitenkin yhteisymmärrys
tulitauosta, jonka jälkeen rajalla
on ollut suhteellisen rauhallista.
• Sen sijaan Israelin hallituspolitiikka on käymistilassa pääministeri Netanyahun pyrkiessä pitämään hallituksen koossa puolustusministeri Avigdor Libermanin eron myötä,
hänen ja rajaseutujen asukkaiden vaatiessa
voimakkaampia toimia Hamasia vastaan.
Tämä äskettäinen tausta herättää kysymyksen siitä, miten Israelin hallituksen Gazaa
koskeva politiikka muotoutuu lähipäivien,
-viikkojen ja -kuukausien kuluessa.
Vaihtoehtoja on toki
Myönteistä tilanteessa on se, että Israelilla on
valittavaan useita erilaisia lähestymistapoja
kysymykseen, negatiivista puolestaan se, että
mikään niistä ei välttämättä ole hyvä, toimiva
ja ihanteellinen tahi helposti toteutettavissa.
Terrorista kärsivien Israelin rajaseudun
asukkaiden keskuudessa laajaa kannatusta
saa Hamasin tuhoaminen. Tämä on tehtävissä kahdella metodilla:
JEDIDUT • 4 / 2018

• mattopommittamalla Gaza asumiskelvottomiksi raunioiksi, tai
• valtaamalla Gaza jälleen massiivisella
maaoperaatiolla.
Ensimmäinen vaihtoehto on halpa, tehokas ja vaikuttava mutta aiheuttaisi ennennäkemättömät siviilitappiot gazalaisten keskuudessa huolimatta tavanmukaisista mahdollisista ennakkovaroituksista. Vaikka osa
gazalaisista pakenisi Siinaille, voisi Hamas
pakottaa suuren osan toimimaan ihmiskilpinä. Seurauksena olisi ennennäkemätön
kansainvälinen paheksunta Israelia kohtaan
ja mahdollisia eristämistoimia ja sanktioita.
Pääasiallinen este vaihtoehdon valinnalle on kuitenkin Israelin armeijan eettinen
koodi – Tzahal – jonka laajasti muussakin
yhteiskunnassa hyväksyttyjä arvoja – mm.
ihmiselämän (myös vihollisten) kunnioitus
ja puhtain asein – siviilejä tuhoava mattopommitus syvästi loukkaisi.
Toinen vaihtoehto on puolestaan hyvin
kallis ja molemmat osapuolet tulisivat kärsimään merkittäviä tappioita sekä inhimillisesti
että materiaalisesti ja myös niin itse operaation aikana ja mikä pahinta, myös ehkä vuosikymmeniä operaation jälkeenkin. Toki Gaza
olisi operaation jälkeen pikemminkin Israelin
sotilashallinnon alla kuin edes demokratian
kulissi, ja tilanne aiheuttaisi jatkuvaa Israelin
kansainvälistä paheksuntaa.
Sekä Hamas että israelilaiset tietävät, että
vaikka Israelin rajaseudun yhteisöt kärsivät,
niin Gaza ei kuitenkaan aiheuta ainakaan
toistaiseksi harmia suurimmalle osalle Israelin ydinaluetta, ei ainakaan siinä määrin, että
israelilaisten enemmistö haluaisi Hamasin tai
Gazan tuhottavan tai jälleenvallattavan. Hamas ymmärtää ”punaiset linjat” vallan hyvin ja siksipä se pidättyi iskemästä, uusista
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ohjuksistaan huolimatta, keski-Israelin asutuskeskuksiin. Eli Hamas halusi aiheuttaa
mahdollisimman suurta tuhoa ajamatta silti
Israelia sodan kynnykselle ja tässä strategiassaan Hamas onnistuikin.
Entäpä Hudna?
Kolmas ja neljäs optio ovat molemmat lyhyen
aikavälin korjauksia:
• rajatun maaoperaation toteuttaminen, tai
• neuvotella pitkäkestoinen tulitauko –
”Hudna”.
Rajattu maaoperaatio olisi samankaltainen
pienoissota kuin vuonna 2014 (Operation
Protective Edge aka Gaza War 2014) tai
vuonna 2012 (Operaatiot ”Returning Echo”
ja ”Pillar of Defense”) tai vuosien 2008–2009
vaihteessa (Operaatio ”Cast Lead” aka Gaza
War). Kaikki nämä operaatiot loivat muuta-

man vuoden hiljaiselon, tappiot olivat kohtuullisen pieniä samoin kuin kansainvälinen
paheksunta. Mikään em. operaatioista ei vakavasti vahingoittanut Hamasia ja sen kykyä
rakentaa voimakkaampi armeija seuraavaa
kierrosta varten.
Pitkäkestoinen tulitauko – ”Hudna” – voisi
tuoda vastaavanlaisen olotilan kuin tilanne
ennen tulitaukoa ja sillä on lukuisia etuja
takanaan: ei merkittävästi kuolleita, ei kansainvälistä paheksuntaa ja suurehko kannatus Israelin väestön keskuudessa. Parhaimmillaan tämä vaihtoehto antaa myönteisen
tulevaisuuskuvan: Hudna voi johtaa Gazan
jälleenrakennukseen ja Gazan väestön hyvinvoinnin lisääntymiseen. Parhaimmillaan
vaihtoehto voi olla ensimmäinen askel alueellisessa rauhanratkaisussa – ehkä ensivaihe odotetussa ”Trumpin suunnitelmassa” eli A
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A ”Vuosisadan diilissä”.  Perusajatuksena on

gazalaisten kasvava hyvinvointi ja sen kautta
motivaation väheneminen väkivaltaan.
Viides optio pitää yllä status quon, se on
nolla-vaihtoehto ilman kehitystä ja visiota
paremmasta tulevaisuudesta. Se toteuttaa
”tit for tat” strategiaa niin gazalaisten kuin
Israelin rajaseudulla ja jopa viimeaikaista
voimakkaammin, kun sekä hyökkäykset
että niihin vastaaminen kehittyvät aiempaa
vaikuttavimmiksi/tuhoisemmiksi.
Epilogi
Egyptin suhde Hamasiin on yksi Israel–Palestiina -konfliktin ydinkysymyksiä. Egypti
omien turvallisuusintressiensä pohjalta on
tuhonnut yli tuhat Egyptiin johtavaa salakuljetustunnelia ja on Rafahin ylityspaikan
sulkemalla jopa saartanut Gazaa voimallisemmin kuin Israel. Samaan aikaan Egypti
on toiminut Hamasin ja Israelin välittäjänä
ja myös pyrkinyt lievittämään Hamasin ja
Länsirannan keskinäisiä suhteita. Egypti on
myös tarjonnut rauhanprosessiin ratkaisuja
vaikkapa tarjoamalla osaa Siinaista Palestiinalaisvaltion alueeksi. Tämä Egyptin aktiivi-

suus antaa hyvän pohjan myös pysyvämpien
ratkaisujen etsinnälle.  
Näkemykseni mukaan tällä hetkellä pitkäkestoiseksi toivottu Hamasin ja Israelin
keskinäinen aseleposopimus tarjoaa parhaat
mahdollisuudet paitsi Gazan myös Israel–Palestiina -konfliktin ratkaisulle. Aselevon toteutumista puolestaan tukevat ennakkotiedot
odotetusta Trumpin suunnitelmasta, jolle on
odotettavissa tukea myös konfliktiryhmältä
(ml Venäjä), EU:lta ja YK:lta, koska kaikki
ovat esittäneet vastaavan suuntaisia ajatuksia.
Todennäköisesti myös Persianlahden alueen
arabivaltiot Saudi Arabian johdolla tulevat
ratkaisun taakse. Siksipä mm. Turkissa tapahtuneesta toimittajamurhasta päättäneet
ja tätä koskevat prosessit ”unohtunevat” tai
ainakin sivuutetaan nopeasti, sillä voihan
alueellisen ratkaisun katsoa laveasti tulkittuna pohjaavan aiempaan Arabiliiton rauhanaloitteeseen.  
Näkemykseni mukaan ”hudna” joka tapauksessa tarjoaa parhaan pohjan Lähi-idän
konfliktin rauhanomaiselle ratkaisulle. Mikäli näin ei kuitenkaan kävisi, ovat sotaisemmat
ratkaisut edelleen tarvittaessa käytettävissä.

C Egyptin turvallisuusdelegaatio tapaamassa palestiinalaisorganisatioita ja ”Paluumarssin” organisoijia Gazassa
(QudsN Facebook-sivu 1.11.2018).
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Israel-ystävyystoimikunta järjesti
4.11.2018 juhlakokouksen
Helsingissä täpötäydessä
Munkkivuoren kirkossa.
• Israelin itsenäisyyden 70 -vuotisjuhlia on
vietetty pitkin vuotta ympäri maailmaa. Niinpä se oli myös Israel-ystävyystoimikunnan
jokavuotisen juhlan aiheena.
Israelin valtion tervehdyksen juhlaan
tuonut Israelin suurlähettiläs Dov SegevSteinberg totesi puheessaan, että varsinkin
näinä päivinä Israel-ystävyys tuntuu erittäin
tärkeältä, kun maailma muuttuu vauhdilla.
– Viimeiset sata vuotta tuntemamme Lähiitä murenee silmiemme edessä. Siirtomaa-aikana keinotekoisesti luodut maat hajoavat, ja
syntyneeseen tyhjiöön tulee erittäin radikaaA Israel-ystävyystoimikunnan puheenjohtaja John Remes toivotti juhlaväen tervetulleeksi.
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leja elementtejä, jotka haluavat ottaa vallan.
Vaarallisimpana esimerkkinä suurlähettiläs
nosti esiin Iranin, jonka johtajat häpeilemättä
ja avoimesti julistavat tavoitteekseen pyyhkiä Israel pois maailman kartalta. Tällaisiin
uhkauksiin israelilaiset tietenkin suhtautuvat
erittäin vakavasti.

© Harry Ruotsalainen

C Israel-ystävyystoimikunnan juhla oli vetänyt Munkkivuoren kirkon täyteen Israel-ystäviä – myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.

C Hazamir-kuoro Mirka Metsärannan johdolla vastasi juhlan musiikista.

Totuus tärkeää
Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mika Niikko
kertoi eduskunnassa olevan useita kansanedustajia, jotka ymmärtävät mikä merkitys
on seisoa Israelin rinnalla.
– Maa joka hakee totuutta ja joka on joutunut vuosituhansia taistelemaan olemassaolostaan, tarvitsee totuuden puolesta puhujia, hän totesi.
Tänä päivänä politiikassa kuitenkin pelataan Niikon mukaan valitettavasti pelimerkeillä, jotka yrittävät tukkia päättäjien suut,
ja yritetään estää tekemästä oikeudenmukaisia päätöksiä. Esimerkkinä Niikko otti paljon
keskustelua aiheuttaneen palestiinalaisten
A
koulukirjojen tukemisen verovaroilla.

C Tilaisuuden juontajana toimi Ethel Salutskij.
D Kansanedustaja Mika Niikko piti varsin haastavan
puheenvuoron.
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ISRAEL 70 vuotta -juhla
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Kaikilla juutalaisilla
on oikeus elää
European Coalition for Israel (ECI) perustettiin Brysselissä vuonna 2003 taistelemaan
antisemitismia vastaan ja edistämään Euroopan ja Israelin välisiä suhteita. Järjestön
perustaja ja johtaja Tomas Sandell totesi juhlapuheessaan, että on tärkeää, että olemme
solidaarisia juutalaisia ystäviämme kohtaan
Helsingissä ja kaikkialla maailmassa.
– Sanokaamme selkeästi: kaikilla juutalaisilla on oikeus elää, hän painotti.
Viikko ennen Helsingissä pidettyä juhlaa
huusi Pittsburghin synagogaan tunkeutunut
joukkomurhaaja: ”Kuolema kaikille juutalaisille.” Hän ei tehnyt eroa demokraattien ja
republikaanien, ortodoksien tai maallistuneiden, israelilaisten tai amerikkalaisten juutalaisten välillä. Sandell muistutti, että samalla
tavalla ovat toimineet kaikki juutalaisten
A Juhlapuheen piti European Coalition for Israel -järjestön johtaja Tomas Sandell.
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myös kouluopetuksen ja lainsäädännön
kautta. Kaikkien niiden, jotka haluavat asua
Suomessa ja muualla EU:ssa, täytyy ymmärtää, ettei antisemitismiä hyväksytä missään
olosuhteissa. Siksi Suomen oikeuslaitoksen
kannanotolla Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toimintaan maassamme onkin tärkeä
merkitys.
– Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti ovat viimeisten kolmen vuoden
aikana tehneet tärkeää työtä edistääkseen
juutalaisten turvallisuutta Euroopassa. On
muun muassa laadittu yhteinen antisemitismin määritelmä. Tuossa määritelmässä
sanotaan selkeästi, että kaikki yritykset verrata Israelin valtiota natsi-Saksaan ovat selviä
antisemitismin ilmauksia. Tämäkin on tärkeä
kannanotto.
Sandell huomautti, että Euroopan suhtautuminen Israelin valtioon on kuitenkin
ongelmallinen. EU:n näkemyksessä on selkeä ristiriita Euroopassa tapahtuvien terroriiskujen ja Israelin valtion sisällä tapahtuvien
antisemitististen iskujen välillä.
– Tämä koskee erityisesti Juudeassa ja Samariassa tehtyjä iskuja. Euroopassa on itsestään selvää, että siviiliuhreja vastaan tehdyt
terrori-iskut tuomitaan johdonmukaisesti.
Brysselissä ollaan kuitenkin paljon pidättyväisempiä kritisoimaan palestiinalaisten
terrori-iskuja israelilaisia siviilejä kohtaan.
Eurooppalaisten tavallinen lausunto on silloin, että molempia osapuolia kehotetaan
pidättyväisyyteen. Kuvitelkaapa, että samalla
tavalla sanottaisiin Euroopassa tapahtuneen
terrori-iskun jälkeen.
Niin kauan, kun terrori-iskut Euroopassa
aiemmin kohdistuivat pääosin juutalaisiin,
reaktiot olivat kylläkin vahvoja, mutta eivät
johtaneet mihinkään konkreettisiin toimiin.
Mutta kun selvisi, että terrori ei enää kohdistunutkaan pelkästään juutalaisiin, EU-maat
reagoivat voimakkaasti ja ottivat käyttöön
tehokkaita vastatoimia.

– Terrori-iskuja on mahdollista pysäyttää
tai niitä voi merkittävästi vähentää, jos siihen
on poliittista tahtoa, hän painotti. – Totesimme aiemmin, että ”kaikilla juutalaisilla on
oikeus elää”. Se tarkoittaa myös sitä, että
juutalaiset ovat oikeutettuja asumaan missä päin maailmaa tahansa samoilla ehdoilla
kuin muutkin kansanryhmät. Kun puhutaan
juutalaisten oikeudesta asua Hebronin ja
Betlehemin kaltaisissa historiallisissa juutalaisissa kaupungeissa – puhumattakaan Jerusalemista – EU on omaksunut ongelmallisen asenteen. Sen sijaan että se puolustaisi
juutalaisten oikeutta elämään kaikissa olosuhteissa, näitä juutalaisia on kutsuttu ”siirtokuntalaisiksi” ja ”rauhan esteiksi”. Tämä
kielenkäyttö vähentää epäsuorasti heidän
ihmisarvoaan. Samalla rohkaistaan niitä voimia, jotka mielellään haluavat poistaa nämä
niin sanotut ”esteet” väkivaltaisesti.
EU:n ja Suomen hallitukselle onkin välitettävä Tomas Sandellin mukaan selkeä viesti: juutalaisilla on oikeus asua turvallisesti
Suomessa ja muissa EU-maissa, mutta myös
muualla maailmassa.
D Onnistuneen juhlan jälkeen oli helppo hymyillä. John
Remes (oik.), Ethel Salutskij, Dov Segev-Steinberg, Tomas
Sandell, Mika Niikko ja Risto Huvila.

© Kimmo Janas

A

© Harry Ruotsalainen

© Kimmo Janas
C Israelin valtion tervehdyksen tilaisuuteen toi suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg tulkkinaan Ilona Huxley.

vihaajat historiassa, persialaisesta ruhtinas
Haamanista lähtien kaksituhatta viisisataa
vuotta sitten aina Hitleriin saakka meidän
päivinämme. Heidän pyrkimyksensä on ollut
selvä: juutalaisten on kuoltava.
– Kaikilla juutalaisilla on oikeus elää – se
on lyhyen puheeni aihe tänään. Tämä lause
voisi olla myös ohjelmajulistus Suomen hallitukselle ja Euroopan unionille Brysselissä.
Tarkoitan sanoillani sitä, että tuemme
juutalaisten oikeutta turvalliseen elämään
Euroopassa. Tuemme myös Israelin valtiota
äärimmäisenä turvasatamana niille juutalaisille, jotka pakenevat vainoa tai syrjintää tai
jotka haluavat muista syistä asettua asumaan
historialliseen kotimaahansa, Tomas Sandell
tähdensi.
Toisen maailmansodan jälkeen sanottiin:
”ei koskaan enää”, ”never again”.
– Tänäkin päivänä se tarkoittaa, ettei kenenkään juutalaisen tarvitse paeta Euroopasta siksi, että pelkää olevansa hengenvaarassa. Maidemme viranomaisten tulee tarjota
juutalaisväestölle sama turva kuin muillekin
kansalaisille. Näin myös silloin kun siihen
tarvitaan ylimääräisiä satsauksia ja turvallisuustoimia juutalaisten synagogien, lastentarhojen ja koulujen ympärille.
Mutta poliisitoimet eivät Sandellin mukaan
riitä. Antisemitismiä vastaan on taisteltava
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Jerusalemiin ja Haifaan
uudet pormestarit
Risto Huvila
• Israelissa pidettiin lokakuun 30. päivä
kunnallisvaalit, jossa valittiin sekä kaupunginvaltuutetut että pormestarit. Suurimman
mielenkiinnon kohteena oli luonnollisesti
Jerusalem, jonka pormestarina 10 vuotta toiminut Nir Barkat oli ilmoittanut, ettei enää
asetu ehdolle.
Koska ehdolla olleista viidestä kandidaatista kukaan ei saanut vähintään 40 % äänistä, vaalissa jouduttiin järjestämään 13.11.
toinen kierros, jossa vastakkain olivat mm.
pääministerin kanslian päällikkönä ja Israelin rautateiden hallituksen puheenjohtajana
toiminut Moshe Lion, sekä vain 35-vuotias,
Jerusalemin varapormestarina vuosina 20132017 toiminut Ofer Berkovitch. Tiukka kisa
päättyi Moshe Lionin voittoon hänen saadessa 50,85 % äänistä.
Median mukaan Moshe Lionin voiton ratkaisivat väistyneen ja suositun pormestarin
Nir Barkatin tuki sekä ultraortodoksisen

© Wikipedia

D Jerusalemin uusi pormestari Moshe Lion.
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haredi-yhteisön äänet.
Suurin yllätys Jerusalemissa oli Netanyahun hallituksen Jerusalem-asioiden ministerin Ze’ev Elkin’in jääminen kolmanneksi,
huolimatta pääministerin todella voimakkaasta tuesta.
Pormestarinvaali näytti olleen vahvasti
henkilövaali, sillä Lionin puolue Yerushalayim Shelanu (Meidän Jerusalem) ei saanut yhtään valtuustopaikkaa, kun taas Ofer
Berkovitschin Hit’orerut (Herääminen) nousi
kaupunginvaltuuston suurimmaksi puolueeksi saaden seitsemän paikkaa 30:sta.
Jerusalem Postin mukaan Moshe Lion on
hyvin haluton puhumaan englantia eikä hän
suostunut osallistumaan yhteenkään englanninkieliseen vaalikeskusteluun. Tämä luo
vahvan kontrastin aiempaan pormestariin Nir
Barkatiin, jonka visiona oli kehittää Jerusalemista kansainvälinen turisti- ja konferenssikaupunki ja joka antoi aktiivisesti lausuntoja
kansainväliselle medialle.
Suurin vaaliyllätys nähtiin Haifassa, jossa
naispuolinen haastaja Einat Kalisch-Rotem
syrjäytti vuodesta 2003 pormestarina toimineen Yona Yahav’in saaden ensimmäisellä
kierroksella yli 56 % äänistä. Vaalitulos oli
historiallinen, sillä koskaan aiemmin yhdenkään suuren kaupungin johtoon ei ole valittu
naista.
Kalisch-Rotem pyörittää omaa arkkitehtitoimistoaan ja on voittanut useita palkintoja.
Hän myös opettaa arkkitehtuuria Technionissa ja Tel Avivin yliopistossa. Kahden lapsen
äidillä on musta vyö karatessa.
Tel Avivia vuodesta 1998 johtanut ilmavoimien prikaatinkenraali Ron Huldai valittiin
nyt viidennelle kaudelleen.
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Jäsenyhdistykset ja tapahtumat
• Espoon Suomi-Israel yhdistys ry
espoo.israel@gmail.com
www.espoo-israel.fi

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
Järjestäjänä Helsingin Suomi-Israel Yhdistys
Lisätiedot Anna Muukkoselta
armuukkonen@hotmail.com

• Haminan seudun Suomi-Israel
yhdistys ry
hamina@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/hamina

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

• Helsingin Suomi-Israel yhdistys ry –
Föreningen Finland-Israel i
Helsingfors rf
helsinki@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/helsinki

ISRAEL VUONNA 5779
esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien sarja
syksystä 2018 kevääseen 2019 torstaisin,
Helsingin yliopisto, päärakennuksen sali 12,
Fabianinkatu 33 (3. krs)
to 31.01.2019 klo 18.00
“Israel ja juutalaiset jihadistisen liikkeen
viholliskuvina Lähi-idässä ja Suomessa”
Jihadismitutkija Atte Kaleva
to 14.02.2019 klo 18.00
“Juutalaisia juuria etsimässä – matka
itseen ja Puolan kadonneeseen juutalaiskulttuuriin”
Taiteen maisteri, elokuvantekijä
Jerem Tonteri
to 04.04.2019 klo 18.00
“Matkailu Suomesta Israeliin
1950-luvulta nykypäivään”
Matkatoimistonjohtaja Bo Ekman
JEDIDUT • 4 / 2018

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

• Turun seudun
Suomi-Israel yhdistys ry –
Åboregionens
Finland-Israel Förening rf
turku@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/turku
Sääntömääräinen vuosikokous 6.2. klo 18:30
Osuuspankin kerhohuoneistossa os. Maariankatu 4. Mukana myös liiton puheenjohtaja
Risto Huvila.
• Vantaan Suomi-Israel yhdistys ry
vantaa@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/vantaa

Suomi-Israel-Yhdistysten Liitto ry:n hallitus

Puheenjohtajisto
Risto Huvila, pj., Espoo, risto@truman.fi
Kenneth Silver, varapj., Porvoo
Jäsenet:
Aleksandra Ahlgren (Helsinki), Laila Jouhki
(Vantaa), Juhani Korjula (Hamina), Kai Mannervo (Turku), Arto Myllärinen (Helsinki), Olli
Palo (Turku), Harry Ruotsalainen (Jyväskylä),
Timo Saksala (Tampere), Sam Weintraub (Espoo)
Vapaaehtoiseksi matkamessuille?

Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry on mukana Matka 2019 -messuilla Helsingin
Messukeskuksessa 17.-20.1. ja meidät
löytää Ystävyysseurojen yhteisosastolta.
Etsimme vapaaehtoisia messuosastollemme. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä
messukoordinaattoriimme Laila Jouhkiin,
laila.jouhki@gmail.com.

Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n
liittokokous Tampereella 30.3. klo 11.
Ks. erillinen ilmoitus takasivulla.
Kaikki Suomi-Israel yhdistysten jäsenet
tervetulleita!

• 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
• 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
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Holokaustin uhrien muisto ry 25 vuotta
Risto Huvila
• Vuonna 1993 perustettu Holokaustin uhrien muisto ry – alkuperäiseltä nimeltään Yad
Vashemin Suomen osasto – juhlisti 25-vuotista olemassaoloaan Kansallisarkiston upeassa
tutkijasalissa järjestetyssä juhlaseminaarissa
6.11.
Juhlan avasi yhdistyksen uusi puheenjohtaja Kimmo Sasi, joka myös haastatteli yhdistyksen perustajia, turkulaisia Olli Paloa ja
Mikael Zewiä. Tilaisuudessa puhuivat myös
ulkoministeriön ihmisoikeussuurlähettiläs

Rauno Merisaari, toimittaja Rony Smolar
sekä kirjailija Elina Sana.
Tilaisuudessa esiintyneet painottivat yhdistyksen merkitystä ajassa, jossa antisemitismi
on voimistunut huomattavasti sitten yhdistyksen perustamisvuoden.
Seminaarin ja kakkukahvien jälkeen osallistujat lähtivät kohti Tähtitorninmäkeä, missä laskettiin seppele 6.11.1942 luovutettujen
kahdeksan juutalaisen muistomerkille.
Suomi-Israel Yhdistysten Liitto onnittelee
päivänsankaria.
Lisätietoa: www.hum.fi

D Kuvassa oikealta Holokaustin uhrien muisto ry:n
perustajajäsenet Mikael Zewi ja Olli Palo Turusta, yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Kimmo Sasi sekä
juhlaseminaarissa puhunut ihmisoikeussuurlähettiläs
Rauno Merisaari.

Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry ja Holokaustin uhrien muisto ry järjestävät yhteisen
jäsenmatkan Budapestiin 16.-19.5.2019. Lisätietoa sivulla 4 olevassa ilmoituksessa.
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ESPOON
SÄHKÖASENNUS KY
Klaus Salminen 0400 314 120
klaus.salminen@espoonsahkoasennus.fi
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Hollywoodista
miljoonia dollareita
Israelin armeijalle
Israelin armeijan ystävät (Friends of the Israel Defence
Forces) järjesti joitakin viikkoja sitten vuosittaisen gaalansa, jossa kerättiin rahaa
Israelin puolustusvoimille.
Gaala järjestettiin Hollywoodissa, missä liberaalista
pinnallisuudesta huolimatta
on monia Israelin armeijan
tukijoita.
Tämän vuoden loppuunmyytyyn tapahtumaan osallistui 1 200 Israelin armeijan
ystävää, heidän joukossaan
monia tunnettuja näyttelijöitä ja laulajia kuten Ashton Kutcher, Pharrell
Williams, Gerard Butler ja Katharine McPhee.

Illan aikana Israelin armeijan ystävät keräsi huimat 60
miljoonaa dollaria.
Järjestön lehdistötiedotteen mukaan varat tullaan
käyttämään esimerkiksi
veteraanien ja köyhien so-

tilaiden avustamiseen, haavoittuneiden veteraanien ja
yksinäisten sotilaiden sekä
menehtyneiden sotilaiden
perheiden tukemiseen sekä
koulutus-, kulttuuri- ja virkistystoimintaan.

Beka löytyi
Jerusalemissa sijaitsevan Daavidin kaupungin arkeologisissa
kaivauksissa avustanut vapaaehtoinen löysi temppelin muurin juurelta kaivauksissa bekan.
Beka mainitaan kaksi kertaa Raamatussa ja tämä löytö
liittyy Temppeliveroon, joka määritettiin puoleksi shekeliksi
eli bekan painoksi hopeaa, jonka jokainen yli 20-vuotias
mies joutui maksamaan temppelivuorelle päästäkseen. (2
Moos 38:26)
Merkittävä löytö vahvistaa aiempia löytöjä sekä Raamatun
kirjoituksia.
Tähän kiveen on sana beka kirjoitettu ”väärin päin” eli
vasemmalta oikealle ja arkeologit arvelevat, että mitan tekijät
ovat todennäköisesti olleet samoja henkilöitä, jotka samoihin
aikoihin keksivät sinetit ja leimat. (sinettien käytön alku on
tiedossa)
Raamatullinen shekeli painoi 11,33 grammaa, ja kun sitä
pienempiä kolikoita ei ollut, niin tuo olematon beka-kivi
A
toimi puolikkaan shekelin mittana.

© Eliyahu Yanai, City of David

Vaniljan alkuperä
vaihtui
Maailman toiseksi kalleimman mausteen, vaniljan,
alkuperä muuttui. Israelista
löydettiin vaniljan alkujuuret, joten historia kirjoitetaan
uusiksi siltäkin osin. Aikaisemmin vaniljan luultiin
olevan lähtöisin Etelä-Amerikasta, mutta nyt prof. Israel Finkelsteinin johtamissa
kaivauksissa Harmagedonissa on löydetty pronssikauden vaniljaa. Sekin on siis
lähtöisin Lähi-idästä.
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Israelin turismi ennätyslukemissa
Israelin turistiministeriö on julkaissut raportin, josta käy ilmi,
että Israeliin saapui lokakuun aikana 486 000 ihmistä. Luku
on suurin koskaan mitattu määrä yhden kuukauden aikana.
Raportissa sanottiin myös, että Israeliin on tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä saapunut 3,4 miljoonaa turistia.
Turistit viipyvät maassa keskimäärin kahdeksan päivää ja
ovat myötävaikuttaneet Israelin talouteen noin 4,5 miljardilla eurolla.
EU hylkäsi rahoituksen
jäädyttämisen
Euroopan parlamentti on
hylännyt talousarvion valvontavaliokuntansa suosituksen 15 miljoonan euron
rahoituksen jäädyttämisestä
palestiinalaishallinnolle,
kunnes antisemitistinen vihapuhe ja jihadismin ihannointi poistetaan palestiinalaisten koulukirjoista.
Masentava tulos syntyi täysistunnossa Strasbourgissa
lokakuun puolivälissä, kun
JEDIDUT • 4 / 2018

europarlamentaarikot päättivät niukalla enemmistöllä
hylätä suosituksen. Enemmistön muodostivat sosialistit ja vihervasemmisto, mutta
myös jotkut jäsenet keskustasta ja oikealta. Mutta huonot uutiset eivät lopu tähän.
European Coalition for Israel
tapasi lokakuussa Euroopan
ulkosuhdehallinnon (EEAS
eli EU:n ulkoministeriö)
edustajia, jotka ovat vastuussa Israelin ja palestiinalaishallinnon asioista yksikös-
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sä. ECI tapasi virkamiehiä
kuullakseen luvatusta kansainvälisestä palestiinalaisten koulukirjojen tarkastuksesta ja sen edistymisestä.
Nyt tuli kuitenkin selväksi,
että mitään tällaista tarkastusta ei valmistellakaan
ensi vuoden syyskuuksi.
Selitettyään lähes tunnin
ajan mihin toimenpiteisiin
Euroopan komissio on jo
tarttunut pysäyttääkseen
palestiinalaisten koulukirjojen vihapuheen virkamies
lopulta myönsi, että riippumatonta tutkimusta ei tehdä. ”Palestiinalaishallinto
tarkastaa jo koulukirjojaan
sisäisesti, joten emme tarvitse lisää tutkimuksia.”
Tulta ja tulikiveä
taivaalta
Monen maan yliopistojen
kokoama poikkitieteellinen tiedemiesten ryhmä
on ratkaissut mitä tapahtui
Kuolleen Meren rannalla 3
700 vuotta sitten. Ilmiö on
ollut samanlainen kuin mitä
tapahtui vuonna 1908 Venäjän taigalla. Valtava meteori
törmäsi maahan, mutta ei
tehnyt kraateria vaan tasoitti
2000 km2 maata tasaiseksi.
Meteori räjähti noin 5-10
km:n korkeudella, joten se
vain satoi ”tulta ja tulikiveä”
taigalle tasoittaen alueen.

Nyt kaikki poikkitieteelliset tutkimukset osoittavat,
että Kuolleen Meren rannalla tapahtui samalla tavalla
3 700 vuotta sitten; kaikki
tuhoutui, arviolta 40-60 tuhatta ihmistä ja kaikki savitiilitalot kivijalkaa myöten,
mutta kraateria ei syntynyt.
Jäljelle jäi vain tyhjä 25 km
kuollut tasanko. Kesti noin
600 vuotta ennen kuin alue
oli seuraavan kerran asumiskelpoinen.
Raamattu antaa selkeästi
nimet tuhoutuneille kylille;
Sodoma ja Gomorra.
Boikotti laajenee
AIRBNB, joka on harjoittanut Juudeassa ja Samariassa
valmistuneitten perhe-asuntojen lyhytaikaista vuokraamista maailmanlaajuisesti,
on ilmoittanut, että BDSjärjestön painostuksesta järjestö lopettaa juutalaisasun-

vedenalainen kaasuputki.
Tavoitteena on helpottaa
Euroopan energiariippuvuutta arabimaista. Hankkeen hinta on 7 miljardia.
EU on myöntänyt 100
miljoonaa Euroa esitutkimukseen. Putkella voidaan
siirtää kaasua 20 miljardia
kuutiota vuodessa. Euroopan tarve on yli sata kertaa
enemmän.
Hanke alkaa pian ja on
tarkoitus valmistua viidessä
vuodessa.

tojen listaamisen eikä välitä
juutalaisten rakentamia ja
omistamia asuntoja Juudeassa ja Samariassa lyhytaikaisilla vuokramarkkinoilla.
”Me tulimme johtopäätökseen, että meidän tulee poistaa israelilaisten setlementtien listaaminen miehitetyllä
Länsirannalla, mikä on keskeinen ongelma Israelin ja
PA/PLO:n välillä”.
Kristitty suurlähettiläs
muslimimaahan
Israelin ulkoministeriö on
nimittänyt George Deekin
(34) maan uudeksi suurlähettilääksi muslimienemmistöiseen Azerbaidzaniin.
Deekistä tulee Israelin
historian ensimmäinen arabikristitty lähettiläs. Hän on
aikaisemmin toiminut Israelin lähetystössä Nigeriassa
vuosina 2009-2012 ja Norjassa 2012-2015.
Azerbaidzan on tärkeä
kumppani Israelille, koska
se sijaitsee Iranin rajanaapurina ja toimittaa noin 40 %
Israelin tarvitsemasta öljystä.
Kaasuputki
Italiaan
Israel, Kypros, Kreikka ja
Italia on tehnyt sopimuksen
vedenalaisesta kaasuputkesta Israelista Italiaan. Putki tulee olemaan maailman pisin
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Tsekkitalo
Jerusalemiin
Tsekin presidentti avasi
uuden tsekkitalon Jerusalemiin. Hän pahoitteli puheessaan, ettei hänellä ole
valtaa siirtää lähetystöä Israelin pääkaupunkiin, mutta
totesi, että talon avaaminen
olkoon askel oikeaan suuntaan ja ”pieni valon kynttilä”.
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C Pääministeri Benjamin Netanyahu osallistui vaimonsa Saran ja
Tsekin tasavallan presidentin Milos
Zemanin kanssa talon avajaisseremoniaan Jerusalemissa 27.11.
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