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Elämme varsin jännittäviä – tai vähintäänkin 
mielenkiintoisia – aikoja.

Huhtikuussa järjestetään vaalit niin meillä 
Suomessa (14.4.) kuin Israelissakin (9.4.), ja 
kummankin vaalin uskotaan tuovat muu-
toksia nykytilanteeseen – kuka toivoo, kuka 
pelkää.

Ari Rusila käsittelee omassa artikkelissaan 
Israelin uudistuneita vaaliasetelmia, joissa 
varsinkin uuden Kahol Lavan -puolueen 
uskotaan tuovan muutosten tuulia Knesse-
tin arkeen.

Meillä eduskuntavaaleissa kannattaa ää-
nestäjien harkita entistä tarkemmin, kenelle 
äänensä antavat. Moni asia kaipaa pikaista 
korjausta, vanhusten huolto ehkä yhtenä 
päällimmäisimpänä. 

Mutta ei sovi myöskään unohtaa ehdokkai-
den mielipiteitä Israelista tai vaikkapa kantaa 
BDS-boikottiin. Olemme viimeaikoina joutu-
neet monesti pettymään Suomen edustajien 
äänestyspäätöksiin YK:ssa ja UNESCO:ssa, 
kun asialistalla on ollut Israel ja suhtautu-
minen siihen.

Halusimme hieman kartoittaa eduskunta-
puolueiden Israel-kantoja, ja lähetimme puo-
lueiden puheenjohtajille neljän kysymyksen 
paketin. 

Kuten arvata saattaa, emme saaneet kai-
kilta vastauksia, mutta saapuneet vastaukset 

antavat toivottavasti kuitenkin jonkinlaista 
suuntaan omille äänestyspäätöksillemme.

Muistan lapsuudestani laulun "Älä silmä 
pieni katso mihin vaan". Nyt on Darude päi-
vittänyt Sebastian Rejmanin kanssa viestin 
muotoon "Look Away", jonka nimisellä kap-
paleella duo lähtee kisaamaan toukokuussa 
Euroviisuihin Tel Aviviin.

Amon Amir kertoo haastattelussaan Eu-
roviisu-kappaleen sanoman olevan tärkeä, 
mikäli mielii menestyä kisassa. Tällä resep-
tillä suomalaiskaksikkokin lähtee Israeliin.
Ilmastonmuutoksesta ja maailman muusta 
huonosta tilasta kertovan kappaleen sano-
ma on kaikkia maailman ihmisiä kosketta-
va. Tekijät eivät kuulemma kuitenkaan halua 
saarnata, vaan herätellä ihmisiä ajattelemaan.

Mutta siinähän me sitten jännitämme, mi-
ten sanoma otetaan vastaan, samalla kun 
Israel-ystävinä tietenkin toivomme kisojen 
sujuvan hyvissä ja turvallisissa merkeissä ja 
maailman saavan positiivisen – jopa mieli-
piteitä muuttavan – kuvan Israelista. Erilaisia 
boikottiuhkauksia ja -kannustuksia on kai-
kunut maailmalla, mutta ainakin toistaiseksi 
ne tuntuvat tyrehtyvän omaan mahdotto-
muuteensa.
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Risto Huvila

Osallistuin tammikuussa Tshekin parlamen-
tissa ”Jerusalem ja kahden valtion ratkaisun 
tulevaisuus” -seminaariin, jossa joukko etu-
rivin juristeja esitteli tutkimustaan liittyen 
kansainvälisen oikeuden nimissä tehtyihin 
Israelia tuomitseviin päätöslauselmiin. 

Tämä Haagissa toimivan THINC-järjestön 
selvitys, joka löytyy kokonaisuutena n. 
500-sivuisesta Israel on trial -kirjasta, osoit-
taa, kuinka politisoitunutta kansainvälisen 
lain soveltaminen Israelin kohdalla on ol-
lut, ja kuinka surutta ja vailla tosiasiallisia 
perusteita Israelin toimet tuomitaan ”kan-
sainvälisen lain vastaisena”. Ja tämän jälkeen 
media toistaa kritiikittömästi poliitikkojen 
antisemiittisistä asenteista nousevaa mantraa.

Em. kirjan toinen kirjoittaja, australialais-
hollantilainen lakimies Andrew Tucker 
tulee 21.-22.3. Helsinkiin puhumaan Fo-
kus Israel -tapahtumaan (ks. mainos sivulla 
17), ja haastan jokaista jäsentämme paikalle 
kuuntelemaan häntä.

Yhtenä esimerkkinä asenteellisesta uu-
tisoinnista oli maaliskuun alussa MTV:n 
uutiskanavalla esitetty haastattelu otsikolla 
”Pitäisikö Suomen boikotoida Israelin Euro-
viisuja?”. Uutispätkässä toimittaja haastatteli 
erästä freelance-toimittajaa, jonka mukaan 
euroviisuja pitää boikotoida, koska ”Israel 
on apartheid-valtio, joka miehittää laittomasti 
Palestiinaa sekä osia Syyriasta”. Toimittaja 
nyökytteli hyväksyvästi tälle mielipiteelle.

MTV on aiemminkin osoittanut asenteelli-
suutta Israelia kohtaan, mutta kirjoittaessani 
viime kesänä yhtiön päätoimittajalle, hän 
kielsi toimituksensa Israel-vastaisuuden ja lu-
pasi jatkossa olla tasapuolinen uutisoinnissa. 

Valitettavasti lupaus ei ole pitänyt.
Tapasin helmikuussa Guatemalan suur-

lähettilään Mario Bucaron Jerusalemissa 
ja keskustelimme maiden erityisestä ystä-
vyydestä ja suurlähetystön takaisinsiirrosta 
Jerusalemiin.

Suurlähettiläs kertoi usean valtion uhan-
neen maataan mm. kauppaboikotilla pre-
sidentti Jimmy Moralesin ilmoitettua 
suurlähetystön siirrosta joulupäivänä 2017, 
mutta lähetystön avauduttua Jerusalemissa 
16.5.2018, konkreettiset boikottitoimet ovat 
jääneet hyvin vähäisiksi, ja Guatemala on 
saanut etuoikeutetun aseman israelilaisten 
kauppakumppanina ja turistikohteena. 

Osuin 7.3. Suomen kansallisella rukous-
aamiaisella keskusteluun, jossa Guatemalan 
kunniakonsuli Peter Didrichsen kysyi ulko-
ministeriltämme, milloin Suomi siirtää lähe-
tystönsä maan pääkaupunkiin Jerusalemiin. 
Timo Soinin mukaan tämä voi tapahtua 
vasta, kun EU päättää asiasta yksimielisesti. 

Nähdään liittokokouksessa ja Israel-juhlas-
sa Tampereella 30.3.!

Israel kansainvälisen 
lain ja median hampaissa

Puheenjohtajan mietteitä

ILMOITTAUTUMINEN JA INFO:  
>> Risto Huvila 0400755661 / risto@truman.fi ja 
>> Kimmo Janas 0509127332 / kimmo.janas@faktapro.fi

Lisätietoja matkasta löydät myös: www.calebtours.fi

Matka on Suomi-Israel Yhdistysten  

Liitto ry:n ja Holokaustin uhrien  

muisto ry:n (HUM) jäsenmatka.

16.-19.5.2019.

Matkapaketin hinta 740€ / hlö,  2-hengen huoneessa, 
niin kauan kuin paikkoja riittää tai viimeistään 7.4.2019. 
(10.3. tilanne: enää 10-paikkaa jäljellä.) 

Pakettiin kuuluu: Norwegianin suorat lennot, Hotel Budapest 
  (4-tähden Danubius -ketjun hotelli) aamupaloin,  
illallisristeily Tonavalla, 2 erillistä lounasta, matkaohjelman  
retket opastuksineen, luennot ja lentokenttäkuljetukset.  
Yhden hengen huoneen lisähinta 140€. 

Matkan tekninen järjestäjä:  
Caleb Tours Oy

>> Lähde ennen kokemattomalle matkalle toisen maailmansodan 

historiallisille paikoille, jotka sijoittuvat Budapestin alueelle. 

Tutustumme mm. getto-alueeseen ja Raul Wallenbergin  

kortteliin, maailman toiseksi suurimpaan synagogaan,  

Dohanyyn ja sen puistoalueeseen, sekä käymme Tonavan  

rannalla paikassa, johon päättyi n. 20 000 juutalaisen  

taival. Vierailu ja luento Unkarin parlamentissä.Budapest 
ja holokaustin 
muisto
Menolento HKI-Budapest 16.5.2019 klo 18:30-19:45
Paluulento Budapest-HKI 19.5.2019 klo 20:15-23:30
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Ari Rusila

Israelissa koettiin poliittinen 
pommi 21.2., kun aiemmat 
puolustusvoimien komentajat 
Benny Gantz, Moshe Ya’alon ja 
Gabi Ashkenazi muodostivat 
”Blue and White” -vaaliliiton 
(hepreaksi: Kahol Lavan) 
yhdessä Yesh Atid puolueen 
johtaja Yair Lapidin kanssa.
Uuden puolueen on tarkoitus 
lyödä pääministeri Benjamin 
Netanyahu 9.4. pidettävissä 
Knessetin vaalissa.

• Yhteislistan paikoista 13 kuuluu Lapi-
din Yesh Atid puolueelle, 12 paikkaa Gant-

zin Israel Resilience puolueelle, 4 paikkaa 
Ya’alonin Telem puolueelle, kun taas Gabi 
Ashkenazi on itsenäisesti puoluejohtajien 
jälkeen listalla sijalla neljä.

Sopimuksen mukaan Gantz ja Lapid voit-
taessaan hoitavat pääministeriyden siten, että 
vaalien jälkeen Gantz on pääministeri ja La-
pid korvaa hänet kahden ja puolen vuoden 
kuluttua (marraskuussa 2021), jota odotelles-
saan Lapid toimii ulkoministerinä Ya’alonin 
puolestaan ollessa puolustusministeri.

Gantzin ja Lapidin yhteislausunnon mu-
kaan uusi puolue varmistaa Israelin turval-
lisuuden ja parantaa Israelin yhteiskunnan 
jakautuneisuuden.

Merkillepantavaa uudessa liittoutumassa 
on naisjohtajien vähäisyys. Tzipi Livni – Is-
raelin kokenein naispuolinen poliittinen joh-
taja – päätti jättää vaalit väliin odotettavissa 
olevan äänikynnyksen alle jäävän äänisaaliin 

takia. Livni erotettiin Sionistisesta Unionista 
Labor-johtaja Avi Gabbayn toimesta tammi-
kuussa 2019, eikä mikään keskustan puolu-
eista halunnut häntä.

Pääministeri Netanyahu kommentoi uutta 
liittoutumaa ”heikoksi vasemmistopuolu-
eeksi”, joka luo Palestiinan valtion Israelin 
rajoille, kun taas hänen johdollaan saadaan 
vahva oikeistolainen hallitus.  Edelleen Ne-
tanyahu varoitti uuden liittoutuman nojaa-
van arabipuolueiden tukeen, jotka haluavat 
tuhota Israelin juutalaisvaltiona.

Aiemmin Netanyahu on pyrkinyt edesaut-
tamaan puoluekartan oikealla puolella ole-
vien ryhmien välillä. Yritys tehdä vaaliliitto 
Kulanu -puolueen ja Likudin tai Avigdor Li-
bermanin Yisrael Briteinu – puolueen välillä 
epäonnistui, koska Moshe Kahlonin johtama 
Kulanu ei ollut ”ostettavissa” vaan menee 
vaaleihin itsenäisesti. Toinen yritys onnistui, 

Sininen ja valkoinen: 
Israelin uusi pääministeripuolue?

kun Jewish Home ja National Union päätti-
vät mennä Netanyahun ajamaan vaaliliittoon 
äärioikeistolaisen Otzma Yehudit -puolueen 
kanssa vastineeksi näille luvatuista kahdesta 
ministeripaikasta ja kahdesta turvallisuuska-
binetin paikasta. Pienille puolueille vaaliliitot 
ovat elintärkeitä äänikynnyksen takia.

Blokeittain ajateltuna Kahol Lavan, La-
bor ja Meretz saavuttaisivat ennusteiden 
mukaan saman paikkamäärän kuin Likud 
yhdessä Hayamin Hehadash, Ihud Mifleget 
Hayamin (Habayit Hayehudi, Otzma Yehu-
dit ja National Union puolueiden yhteislis-
ta), Yisrael Beiteinu ja Kulanu –puolueiden 
kanssa. Arabilistaa ei tässä ole luettu kum-
mankaan pääblokin hyväksi.

Lähteet: Haaretz, Jewish Journal, WorldIs-
raelNews, Breitbart.

C   Kahol Lavan: Ya’alon, Ganz, Lapid, Ashkenazi.

D   Likud vs. Kahol Lavan sitten 21/2/2019 kahdeksan 
mielipidemittauksen ja näiden keskiarvon mukaan. 
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Risto Huvila

• Yhteensä 65 maan johtajat ja edustajat 
kokoontuivat USA:n ja Puolan kutsusta 13.-
14. helmikuuta Varsovaan keskustelemaan 
Lähi-Idän turvallisuustilanteesta. Yhdysval-
toja edustivat varapresidentti Mike Pence 
ja ulkoministeri Mike Pompeo, mutta EU-
maista mm. Saksa ja Ranska lähettivät alem-
pitasoiset edustajat kokoukseen. Myöskään 
EU:n korkea ulkopoliittinen edustaja Fede-
rica Mogherini ei saapunut paikalle, mikä 
osoittaa USA:n ja EU:n vastakkaisen suhtau-
tumisen Iran-sopimukseen, josta presidentti 
Trump vetäytyi toukokuussa 2018. 

Israelin pääministeri Benjamin Netanya-
hu on jo vuosikausia kritisoinut Iranin uraa-
ninrikastamishanketta ja vastustanut presi-
dentti Barack Obaman hallinnon johdolla 
neuvoteltua sopimusta ja ihmetellyt, kuinka 
EU voi ajaa Iranin taloudellisia etuja, vaikka 
maa on toistuvasti ilmoittanut tuhoavansa 
Israelin.

Israelin kannalta kokous oli menestys, 
josta osoituksena Netanyahun rinnalla näyt-
täytyivät usean arabimaan ministerit. Huip-
pukokouksen virallisessa kuvassa Netanyahu 
seisoi eturivissä Puolan presidentin Andrzej 
Dudan ja ulkoministeri Pompeon välissä. 

Kokouksen saavutuksia kuitenkin sävytti 
kahdenvälinen konflikti isäntämaan kans-
sa Netanyahun todettua puheessaan myös 
Puolan osallistuneen natsien rinnalla ho-
lokaustin julmuuksiin. Päivää myöhemmin 
Israelin tuore ulkoministeri Israel Katz si-
teerasi maansa entistä pääministeriä Yitzhak 

Varsovasta Jerusalemiin 
– kansainvälisen diplomatian 
yllättäviä käänteitä

Shamiria, jonka mukaan ”puolalaiset ovat 
imeneet antisemitismin jo äidinmaidossaan”.

Puolan hallitus loukkaantui näistä lausun-
noista ja ilmoitti, ettei osallistu seuraavalle 
viikolle Jerusalemiin kaavailtuun Visegrad-
maiden huippukokoukseen.

Kolmen muun Visegrad-maan eli Tšekin, 
Slovakian ja Unkarin pääministerit saapuivat 
kuitenkin Jerusalemiin, missä he pitivät kah-
denvälisiä neuvotteluja Netanyahun kanssa 
ja nauttivat yhteisen illallisen. 

Netanyahun tiedetään lobanneen aktiivi-
sesti sen puolesta, että Visegrad-maat siirtäi-
sivät lähetystönsä Jerusalemiin, ja Jerusale-
missa otettiinkin askeleita siihen suuntaan, 
kun sekä Slovakia että Unkari ilmoittivat 
perustavansa diplomaattisella statuksella 
toimivat edustustot Jerusalemiin; Unkari kau-
pallisen edustuston ja Slovakia kulttuuri-, tie-
dotus- ja innovaatiokeskuksen. Marraskuussa 
Israelissa vieraillut Tšekin presidentti Miloš 
Zeman ilmoitti jo tuolloin maansa avaavan 
kauppaan ja turismiin keskittyvän keskuksen 
Jerusalemiin.
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Visegrad-maiden ja Israelin johtajat tapasivat edellisen 
kerran Budapestissä 2017. 
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Israelilainen yritys SpaceIL 
on laukaissut kehittämänsä 
miehittämättömän Beresheet 
-laskeutujan kuuhun helmikuun 
22. aamulla Cape Canaveralista 
Floridasta avaruusyhtiö SpaceX:n 
raketin matkassa. 

• Israelista tulee laskeutujansa myötä neljäs 
maa, joka vie laskeutujansa kuuhun – tätä 
ennen ainoastaan Venäjä, Yhdysvallat ja Kii-

bian lennolla kuolleen Israelin ensmmäisen 
astronautin Ilan Ramonin kuva. Kapselissa 
on lisäksi miljoonia dokumentteja sisältävät 
kolme kolikkoa, joita voidaan lukea laserin 
avulla. Dokumentit kertovat, minkälainen 
maailma oli vuonna 2019.

Myös opetuskäyttöä
Beresheet-laskeutuja painaa 585 kilogram-
maa. Beresheet on hepreaa ja tarkoittaa 
”alku”. Laskeutujan kehittämisen 95 miljoo-
nan kustannuksista suurimman osan maksoi 
israelilainen miljardööri Morris Kahn.

Alunperin laskeutumisen piti tapahtua jo 
helmikuun 13. päivä, mutta Yhdysvaltain hal-
linnon sulku on siirtänyt USA:n maaperältä 
tehtäviä laukaisuja myöhemmäksi.

Mikäli laskeutuminen onnistuu SpaceIL:stä 
tulee ensimmäinen yksityinen yritys, joka 
on lähettänyt aluksen kuuhun. NASA pyrkii 
sekä maan matalalla kiertoradalla että myös 
tulevissa kuumissioissa entistä tiiviimpään 
yhteistyöhön yksityisten yritysten kanssa. 
Vaikka SpaceIL:n laskeutujalla ei ole kau-
pallista tarkoitusta, se on askel uuden ava-
ruustoiminnan suuntaan.

Opetusministeriö ja Israelin avaruushal-
linto ovat valmistaneet opettajien käyttöön 
opetuspaketin, jonka avulla voidaan selvit-
tää oppilaille Beresheetin matkan vaiheita 
ja saada nuoret innostumaan teknologiasta.

Israel 
kurkottaa korkealle

Tasavallan presidentti on nimittänyt 18.1.2019 
ulkoasiainneuvos Kirsikka Lehto-Asikai-
sen Tel Avivissa Israelissa olevan suurlähe-
tystön päällikön tehtävään 1.4.2019 lukien.

Lehto-Asikaisen nykyinen tehtävä on Lähi-
Idän yksikön päällikkö ja aiemmin hän on 
toiminut Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksikön 
päällikkönä vuodesta 2014. Lehto-Asikaisen 
monipuoliseen uraan ministeriössä on kuu-
lunut mm. virkamiesvaihto puolustusminis-
teriössä ja ulkoministeriön valtiosihteerin vir-
kamiessihteerin sekä Nato-tiiminvetäjän työt.

Suomen ulkomaanedustustoista Lehto-Asi-
kainen on työskennellyt Pariisissa ja Dar es 
Salaamissa. Koulutukseltaan Lehto-Asikainen 
on ekonomi (Helsingin kauppakorkeakoulu) 
sekä Eurooppa- ja kansainvälisten asioiden 
maisteri (Pariisin Panthéon-Sorbonne -yli-
opisto). Hän on suorittanut myös Ranskan 
hallintokorkeakoulu ENA:n koulutusohjel-
man.

Uusi suurlähettiläs 
Israeliin

na ovat lähettäneet aluksia kuuhun.
Matka kuuhun kestää seitsemän viikkoa 

eli Beresheetin arvioidaan laskeutuvan kuun 
pinnalle, Hiljaisuuden meren basalttitasan-
golle huhtikuun 11.

Beresheetin akuissa riittää virtaa kahdeksi 
päiväksi, jona aikana se mittaa kuun mag-
neettikenttää ja ottaa kuvia kuun pinnasta. 
Laskeutujaan on asennettu myös peili, joka 
ei vaadi sähköä. NASA on osallistunut pei-
lin rakentamiseen ja tarjoaa laskeutujalle 
takaisinheijastinteknologiaa, jonka avulla 
ylläpidetään Deep Space Network -tietolii-
kenneverkostoa. Viestintäverkko on tarkoi-
tettu aurinkokunnassamme liikkuville ava-
ruusaluksille.

Tietoa tuleville polville
Beresheet -laskeutujan mukana menee kuu-
hun myös aikakapseli, jonka digitaalisissa 
tiedostoissa on tietoa laskeutujasta ja mm. 
heprealainen Raamattu, heprealaista mu-
siikkia ja israelilaisten lasten piirustuksia. 
Mukana on myös avaruussukkula Colum-
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D   Pääministeri Netanyahu Israel Aerospace Industries’n 
valvomossa Beresheetin laukaisun aikaan. 
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Israelin pääministeri Benjamin 
Netanyahu avasi 21.1.2019 
Eilatissa uuden kansainväliset 
mitat täyttävän, Timnassa 
sijaitsevan lentokentän. 

• Kenttä on ensimmäinen kansainvälisen 
siviili-ilmailun vaatimukset täyttävä kenttä, 
joka on rakennettu maan itsenäisyyden ai-
kana. Kenttä on suunniteltu käsittelemään 
jopa 4,5 miljoonaa matkustajaa vuodessa 
toiminnan päästyä kunnolla käyntiin.

Kenttä kantaa nimeä ”The Ilan and Assaf 
Ramon Airport”.

Arto Perämäki Pääministeri Netanyahun lisäksi paikalla 
olivat liikenneministeri Yisrael Katz ja Ramo-
nin perheen lapset Tal, Yiftah ja Noa. Ilan 
Ramonin leski Rona Ramon oli meneh-
tynyt pitkän sairastelun jälkeen 17.12.2018 
haimasyöpään 54-vuotiaana. Ministeri Katz 

muistelikin Ronan tuplatragediaa, jossa hän 
ensin menetti miehensä sukkulaonnettomuu-
dessa ja poikansa ilmailuonnettomuudessa 
kuusi vuotta myöhemmin. Rona ei koskaan 
itse päässyt näkemään uutta valmistunutta 
Eilatin Timnan kansainvälistä lentoasemaan.

Liikaa vaaratilanteita 
Eilatin vanha kenttä oli perustettu jo 1949, 
heti Israelin itsenäistymisen jälkeen. Tuol-
loin Eilatin alue oli lähes tyhjä ja voidaankin 
sanoa, että kaupunki alkoi kehittyä kentän 
ympärille. Nykyinen Eilatin keskustassa sijait-
seva kenttä alkaa olla haasteellinen, koska jo-
kainen kentän läheisyydessä lentoliikennettä 
seuraavaa huomaa riskit, joita lyhytkiitora-
taiseen kenttään asutuksen keskellä liittyy.

Eilatin kaupungissa asuu jo runsas 60 000 
vakituista asukasta, ja väkimäärä moninker-
taistuu turistisesongin aikana. Lentokenttä loi 
myös vaaratilanteita, kun sisämaan lentovuo-
rot laskeutuivat

Punaisen meren suunnasta hipoen lähes 
ostoskeskus Moolin kattoja, jossa olivat len-
tokentän lähestymisvalot. Tähän saakka tu-
ristit oli ohjattu Ovdan-sotilaskentälle, joka 
on n. 60 km päässä Eilatista.

Pitkä prosessi
Eilatin uuden kentän suhteen oli käyty neu-
votteluja jo pitkään, ja vakavia neuvotteluja 
käytiin Jordanian rauhanneuvottelujen yh-
teydessä 1994. Tuolloin suunnitelmalla oli 

juhlallinen rauhaa tukeva nimiehdotuskin: 
”Aqaba-Eilat Peace International Airport”. 
Koska kenttähanke ei tuolloin toteutunut, 
jatkettiin toimintaa, ja Eilatin kaupunkikenttä 
toimi vain Israelin kotimaan kenttänä. Kan-
sainvälinen lentoliikenne oli ohjattu aiemmin 
Ben Gurionin kentälle Tel Aviviin.

Nyt avatun uuden kansainvälisen ”The Ilan 
and Assaf Ramon Airport”-kentän suunnitte-
lu aloitettiin jo vuonna 2003. Samaan suun-
nitelmaan kuului tuolloin kaupunkikentän 
siirtäminen kokonaan pois, kaupungin laa-
jentamissuunnitelmilla ja hotellialueita laa-
jentamalla ja rantakaavaa muuttaen satama-
alueen suhteen. Samalla suunniteltiin rauta-
tieyhteyden saamista Eilatiin sekä Aravatien 
parannussuunnitelmat.

Timnassa sijaitsevan uuden lentoken-
tän peruskivi muurattiinkin vuonna 2013 
ja mukana oli hallituksen edustajia ja Ilan 
Ramonin perhe ja leski Rona Ramon. Ra-
kentamisprojektin hinnaksi arvioitiin 1,95 
miljardia Israelin shekeliä. Suunnittelussa 
oli vahvasti mukana IAA (Israel Airports 
Authority), vuonna1997 perustettu julkinen 
yhtiö, joka valvoo Israelin siviili-ilmailua ja 
kenttiä sekä terminaaleja ja kansainvälistä 
lentoliikennettä.

Kentän alun rakennushaasteita olikin 
Jordanian esittämät epäilyt lentoturvalli-
suudesta, koska Jordanian Aqaban kenttä: 
”King Hussein kansainvälinen lentokenttä”, 
sijaitsee vain kymmenen kilometrin päässä 
uudesta Timnan-kentästä. Jordania näki ris-
kinä ns. päällekkäiset ilmakäytävät, josta 
maa valittikin ICAO (YK:n kansainväliselle 
siviili-ilmailu organisaatiolle). Israelin ilmai-
luviranomaiset vakuuttivat ICAO:n edustajat 
ja riitä vältettiin.

Turvallisuuteen panostettu
Israelilla oli huoli kentän ja lentomatkus-
tajien turvallisuudesta alueella, ja hallitus 
olikin varautunut terrori-iskuihin kenttää ja 

Eilatin uusi lentokenttä kunnioittaa 
Ramonin lentäjäperhettä

A
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lentomatkustajia vastaan. Hallitus teki vuon-
na 2015 päätöksen ilmoittaen rakentavan-
sa turva-aidan Jordanian rajalle, jihadistien 
hyökkäykset minimoiden. Aita sisältää hie-
nostuneet sensorit ja Israelin armeija (IDF) 
partioi aluetta. Alueella toimii pysyvästi myös 
uusi jalkaväkipataljoonan ”Tamar” yhdessä 
”Karakal” pataljoonan kanssa, joka toimii 
Siinain puoleisella rajavyöhykkeellä.

Israelin hallitus hyväksyi suunnitelman 
2010 ja uusi kenttä päätettiinkin nimetä is-
raelilaisastronautti Ilan Ramonin, ja hänen 
poikansa Assaf Ramonin muistolle. Ilan Ra-
mon menehtyi avaruussukkula Colombian 
tuhoutuessa ilmakehään palatessaan vuonna 
2003. Vain kuusi vuotta myöhemmin Assaf 
Ramon menehtyi 2009 IDF-sotilaslentäjänä 
F-16 -hävittäjälle tapahtuneessa ilmailuon-
nettomuudessa 21-vuotiaana.

Kentän sijainti Timnassa on n. 19 km Eila-
tista pohjoiseen ja se yhdistääkin Eilat-Ovda 
alueen toimijoita lähemmäs toisiaan. Kentän 
kiitotie on 3 100 m pitkä, joten se takaa pää-
syn isoimmillekin koneille niin Euroopasta 
kuin muualtakin. Alueelle onkin rakennettu 
kansainväliset standardit täyttävä 45 m met-
riä korkea lennonjohtotorni. Lisäksi alueelle 
tulee ajanmukaiset pysäköintitilat niin pot-
kuriturbiini- kuin jumbokoneille, puhumat-
takaan autojen pysäköintitiloista. Terminaali 
toimii yhdessä tasossa ja pinta-ala on 50 000 
neliömetriä.  

RAMONIN PERHETTÄ 
KOHDANNEET TRAGEDIAT

Ramonin perheen tragediat alkoi menestys-
tarinasta, jossa Ilan Ramon valittiin NASA:n 
sukkulaohjelman astronauttikoulutukseen 
vuonna 1998. Ilan Ramonilla oli mittava ura 
ilmavoimien hävittäjälentäjänä, yli 3 000 len-
totuntia Mirage, Phantom ja F-16 -koneilla.

Hän osallistui mm. 1981 operaatio Ope-
raan, jossa Israelin hävittäjät tuhosivat ilmais-

kulla Irakin Osirakin ydinvoimalan. Ilan Ra-
mon eteni ilmavoimissa everstiksi. Avaruus-
sukkula Columbian koko seitsemän hengen 
miehistö menehtyi sukkulan tuhouduttua 
paluumatkalla helmikuun 1. vuonna 2003.

Koko Ramonin perhe Rona ja neljä lasta 
olivat paikalla Floridassa sukkulaonnetto-
muuden sattuessa. Israelin ensimmäistä ast-
ronauttia Ilan Ramonia on muistettu esim. 
Israelin Googlen kautta hänen 60 -vuotissyn-
tymäpäivänään 20.6.2014. Ilan oli 48 -vuoti-
as kuollessaan. Israelissa on nimetty hänen 
muistoksi kouluja, Beershevan yliopiston 
Physics Center sekä katuja Kanadassa ja Yh-
dysvalloissa. Paljon mitaleja: NASA, Yon Kip-
pur, Operaatio rauha Galileaan, ja tuhansia 
lentotunteja eri hävittäjätyypeillä. Viimeisin 
on Eilatin lentoaseman nimeäminen koko 
perheen muistoa kunnioittaen.

Perhettä kohtasi seuraava tragedia, jossa 
perheen vanhin poika ilmailusta kiinnostu-
neena isänsä tapaan, kouluttautui F-16 len-

täjäksi ja menehtyi traagisesti vuonna 2009 
ilmailuonnettomuudessa.

Poika Assaf oli ihaillut isänsä uraa hä-
vittäjälentäjänä ja menehtyi ollessaan vain 
21 -vuotias, vain kolme kuukautta Israelin 
ilmavoimista (IAF) valmistumisen jälkeen 
13.9.2009.

Leski Rona Ramon vetäytyi julkisuudes-
ta ja kävi samalla omaa sisäistä taisteluaan 
yrittäen ymmärtää häntä kohdanneet mene-
tykset. Nuorin lapsista, Noa-tyttö oli vain 6 
vuoden vanha Ilanin menehtyessä STS-107 
Columbia-sukkulan tuhoutuessa 2003. Pojat 
Tal ja Yiftah olivat vanhempia. Joulukuussa 
2013 Rona vihdoin astui julkisuuteen kuo-
lemien jälkeen.  

Tragedioiden vahvistamana Rona Raman 
kouluttautui terveysalalla Lesleyn yliopis-
tossa Yhdysvalloissa samalla eheytyen. Hän 
kertoi opiskelupäätöksen syntyneen läpikäy-
tyään kriisit. Hän kertoi ajan olevan ”hankala 
käsite”, koska on aikoja, että tuntee asioiden 
tapahtuneen jo aikoja sitten, toisinaan taas 
tapahtumat tuntuvat tapahtuneen aivan äs-
kettäin.

Rona Ramon perusti voittoa tavoittele-
mattoman säätiön ”The Ramon Foundati-
on”, jonka kautta hän viime vuosiin saakka 
ahkerasti luennoi. Hän sytytti tulen Israe-
lin 68:n itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa 
Mount Herzlillä Jerusalemissa. Hän menehtyi 
syöpään joukuussa 2018. Rona Ramon sai yli 
puoluerajonen syvää kunnioitusta. NASA:n 
Jim Bridenstine sanoi lausunnossaan: ”Elin-
aikanaan Rona pyrki inspiroimaan uutta su-
kupolvea tutkijoista rakentamalla miehensä 
perintöä, astronautti Ilan Ramonista”.

The Ramon Foundation, perustetun sääti-
ön kolme olennaista arvoa ovatkin: akatee-
minen huippuosaaminen, sosiaalinen johta-
juus ja uraauurtava rohkeus. Käytännössä 
pyrkimys tieteen-ja ilmailun ja avaruuden 
alan koulutusohjelmin, pyrkien inspiroi-

maan uusien sukupolvien israelilaisnuoria 
esimerkillisellä tarkoituksella ja ammatti-
maisuudella. Samalla edistäen akateemista 
huippuosaamista ja sosiaalista johtamista 
sekä uraauurtavia rohkeita arvoja.

Israelissa ollaankin jo avaruuskoulutusoh-
jelmien myötä suunnittelemassa lähivuosina 
uuden astronautin lähettämistä avaruuteen 
Ilan Ramonin perintöä kunnioittaen.

Lähteet:
• Arutz Sheva: ”Rona Ramon, widow of 
Columbia astronaut Ilan Ramon, passes 
away”/17.12.2018 by Gil Ronen.
• Globes: ”The prime ministers plane 
touched down at the Ilan and Assaf Ramon 
airport this morning”/21.1.2019.
• Science.co.il
• The Times of Israel: ”Rona Ramon, wi-
dow of astronaut killed in Columbia shuttle 
disaster, dies at 54 ”/  17.12.2018 by Michal 
Bachner.
• Tosimies: ”Ensimmäinen israelilainen ast-
ronautti”/2015 Arto Perämäki.
• Wikimedia: Ilan Ramon, Ramon airport/
Eilat.

D   Tuhoutuneen Columbian miehistö.

C   Simon Perez ja Assaf Ramon Hatzerimin lentotuki-
kohdassa 2009.

C   IDF F-15 ja F-16 Masadan yllä.

A
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Tel Avivissa vuodesta 1995 
alkaen järjestetyt matkamessut 
eli International Mediterranean 
Tourism Market esitteli 
kävijöilleen kattavasti pyhän 
maan omia matkakohteita, mutta 
oli sen lisäksi onnistunut saamaan 
näytteilleasettajia yli 50 maasta 
eri puolilta maailmaa.

• Israelilaisten tekemät ulkomaanmatkat 
ovat kasvaneet viimeiset neljän vuoden ai-
kana noin 50 % ja vuonna 2017 maasta tehtiin 
n. 7,1 miljoonaa ulkomaanmatkaa (v. 2014 n. 
4,7 miljoonaa). Vastaavasti Suomesta tehtiin 

Suomi loisti 
Tel Avivin matkamessuilla

– poissaolollaan!
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Klo 10–12 Eduskunnan
kansalaisinfo:
(Arkadiankatu 3)

VAALIT 2019
Vaalikeskustelun aiheena Israel,
Lähi-itä ja Suomen ulkopolitiikka  

Asiantuntijavieraana
juristi Andrew Tucker

Klo 18–20 Tiedekulma:
(Yliopistonkatu 4)

FOKUS ISRAEL – paneeli-
keskustelu
Panel Discussion at Thinkcorner

Themes:
Israel & International Law
Israel & International Community
Israel & Human Rights
(in English)

PERJANTAI 22.3.

TORSTAI 21.3.

Klo 10–12 Porthania, sali PIV
(Yliopistonkatu 3)

ISRAEL ON TRIAL: How
International Law is Being Misused
to Delegitimize the State of Israel

Luennoitsijana juristi Andrew
Tucker (in English)

21 .–
    22.3.

European Coalition for Israel

Israel-ystävyystoimikunta

vuonna 2017 Tilastokeskuk-
sen mukaan 8,5 miljoonaa 
ulkomaanmatkaa, joista n. 
2,4 miljoonaa suuntautui Vi-
roon ja 1,6 miljoonaa Ruot-
siin. Israeliin suomalaiset 
matkustivat v. 2017 yhteensä 
5 739 kertaa, mistä kasvua 
edellisvuoteen 4,9 %.

Kattavimmin Tel Avivin 
messuilla oli edustettuna 
Eurooppa, josta oli peräti 25 
maata. Aasiasta oli 13 maa-
ta, Afrikasta ja latinalaisesta 
Amerikasta molemmista 6, ja 
lisäksi paikalla oli yrityksiä 
myös USA:sta ja Australiasta.

Guatemala oli yksi maista, 
jolla oli messuilla näyttävä 
osasto. Messuilla vieraillut 
liiton puheenjohtaja Risto 
Huvila tapasi maan turis-
miministerin Jorge Mario 
Chajonin, jonka mukaan 
Guatemala on Jerusalemiin 
siirretyn suurlähetystönsä 
myötä nousemassa israeli-
laisten uudeksi kiinnosta-
vaksi matkakohteeksi. 

Eurooppalaisittain oli 
kiinnostavaa nähdä muuta-
mien maiden todella vahva 
panostus messuilla: Kyprok-
selta oli edustettuna peräti 
34 yritystä, Romaniasta 27, 
Kreikasta 20, Puolasta 16, 
Espanja 13, Tšekistä 12 ja 
Ranskasta 11. Mutta entä 
Suomesta? Ei ensimmäistä-
kään.

Ei siitäkään huolimatta, 
että israelilaiset ovat viime 
vuosien aikana nousseet tär-

keimpien maiden joukkoon 
Lapin matkailussa. Visit Ro-
vaniemen tuoreen tilaston 
mukaan israelilaiset olivat 
28 900 yöpymisellään vuo-
den 2018 neljänneksi suu-
rin matkailijaryhmä Kiinan, 
Ison-Britannian ja Ranskan 
jälkeen. Seuraavaksi eniten 
hotelliöitä keräsivät Saksa, 
Espanja, Venäjä ja Italia.

Suomen Tel Avivin suur-

lähetystön talous- ja kaup-
papolitiikan neuvonantajan 
Alon Goldin mukaan suo-
malaiset yritykset tuntuvat 
olevan tyytyväisiä israeli-
laisten runsaaseen osuuteen 
Lapin matkailussa, eivätkä 
siksi halunneet panostaa 
näihin messuihin.

Suomen lähinaapureista 
messuilla olivat mukana Ve-
näjä, Ruotsi, Latvia ja Liettua.
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Tällä matkalla yhdistyvät kulttuuri, 
ristiretkeilijät ja Välimeren aarteet. 

Hinta alk. 1 490 euroa. Hintaan 
sis. lennot, hotellimajoitus kahden 
hengen huoneessa, kaikki retket 

ja sisäänpääsymaksut, puolihoito, 
oppaan palvelut.

Lue enemmän www.kingtours.fi.
Pyydä esite info@kingtours.fi tai 

puh. 0400 438 854.

Klassinen kiertomatka 
Israeliin 4.-11.11.2019

B     Suomi-Israel Yhdistysten Liiton osastolla päivystämäs-
sä koordinoinnista vastannut Laila Jouhki ja Kaarinasta 
asti vapaaehtoiseksi tullut Jussi Kinnunen. Oikealla kuu-
lumisia kyselemässä Suomen messujen edustaja Hanna 
Koskela.

A   Israelin yhteisosastolla 
esittäytyivät perinteisesti 
Tukholmassa sijaitsevan Israe-
lin valtion matkailutoimiston 
lisäksi myös Kinneret Tours, 
KingTours, Toiviomatkat ja 
Nordic Cruises & Tours.

Liitolla uudistettu osasto matkamessuilla
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Tammikuun lopulla järjestettiin 
perinteinen Pohjois-Euroopan 
suurin matkailualan tapahtuma 
Helsingin Messukeskuksessa.

• Matka 2019 ja Caravan 2019 houkutteli-
vat yli 61 000 matkailijaa Messukeskukseen. 

Messujen kävijöillä mielessä oli erityisesti 
kotimaan kohteisiin tutustuminen, matka-
kohteista unelmoiminen ja hyvien tarjousten 
löytäminen.

Kantar TNS:n kävijätutkimuksen mukaan 
kävijöistä 84% tuli Matkamessuille tutustu-
maan ulkomaiden matkakohteisiin ja palve-
luihin. Kotimaan kohteiden perässä paikalle 

puolestaan olivat tulleet entistä useammat 
(74%), mikä on 16 prosenttiyksikköä enem-
män kuin edellisenä vuonna.

Tapahtumakokonaisuudessa oli mukana 
988 näytteilleasettajaa 86 eri maasta. Ensim-
mäistä kertaa tapahtumassa mukana olivat 
Angola, Iran, Arabiemiraattien Sharjah sekä 
Turks- ja Caicossaaret. Messuilla nähtiin run-
saasti myös kohteiden ja alueiden yhteisiä 
osastoja, joille eri toimijoita oli koottu.

Mukana oli tietenkin myös Suomi-Israel 
Yhdistysten Liitto historiansa suurimmalla ja 
varsin näyttävällä messuosastolla. Vapaaeh-
toisia osastolle päivystämään oli saatu lähes 
parikymmentä, eikä suinkaan pelkästään 
pääkaupunkiseudulta.
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Dan Kantor

Holokaustin uhrien muistopäivän 
tilaisuus järjestettiin Helsingin 
Säätytalolla torstaina 24.1.2019 
noin 200 kutsuvieraan läsnä 
ollessa. 

• Koska vuosittain Auschwitzin keskitysleirin 
vapauttamisen vuosipäivänä 27. tammikuuta 
vietettävä kansainvälinen holokaustin muis-
topäivä osui tänä vuonna viikonlopuksi, tilai-
suus järjestettiin muutamaa päivää aikaisem-
min. Suomalaisessa kalenterissa muistopäivä 
on nimetty Vainojen uhrien muistopäiväksi.

Tilaisuuden järjesti edellisvuosien tapaan 
Holokaustin uhrien muisto ry. Paikalle oli 
saapunut mm. pitkälle toistakymmentä dip-
lomaattikunnan edustajaa sekä poliitikkoja ja 
valtiovallan edustajia. Tilaisuuden avasi Ho-

Ei enää koskaan! Huoli nousevasta antisemitismista 
leimasi holokaustin muistopäivän juhlaa Säätytalolla

lokaustin uhrien muisto ry:n puheenjohtaja 
Kimmo Sasi ja juhlapuheen piti sisäministeri 
Kai Mykkänen. Puheen piti myös Dr. Noa 
Mikayton Yad Vashem World Holocaust 
Remembrance Centeristä. Tervehdyksen 
esittivät juutalaisyhteisön puolesta Suomen 
Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto 
varapuheenjohtaja Rony Smolar ja roma-
niyhteisön puolesta erityisasiantuntija Mi-
randa Vuolasranta. Tervehdyksensä esitti-
vät myös Israelin, Saksan, Puolan, Unkarin 
ja Italian suurlähettiläät. 

Musiikkiesityksestä vastasi Miritza Lund-
berg & Baro Baht Ensemble. Helsingin 
juutalaisen seurakunnan kanttori Tomer 
Huber lausui El male rachamim -rukouksen. 
Tilaisuuden kunniavieraat keskistysleiriltä 
selviytyneet Nena Kafka ja Lilly Millner 
sytyttivät yhdessä Miranda Vuolasrannan ja 
Ben Zyskowiczin kanssa muistokynttilät 
holokaustin uhreille. Tilaisuus päättyi vas-
taanottoon.

Seuraavassa otteita puheenjohtaja Kimmo 
Sasin ja puheesta sekä Rony Smolarin ja Mi-
randa Vuolasrannan tervehdyksistä:

HUM ry:n puheenjohtaja Kimmo Sasi
”Holokaustin Uhrien Muisto ry perustettiin 25 
vuotta sitten. Yhdistyksen tarkoitus on, että 
kansanmurhan muisto säilyy ja että nuorisol-
le kerrotaan murhenäytelmän karmeudesta.”

”Antisemitismi lisääntyy Euroopassa ja 
muistot holokaustista ovat haihtumassa. 
Juutalaisiin kohteisiin on isketty Euroopas-
sa ja myös Pohjoismaissa, Tanskassa. EU:n 
perusoikeusviraston raportin mukaan 89 % 

haastatelluista kokee somessa esiintyvät an-
tisemitistiset ilmaisut suurena ongelmana. 
12 EU-maassa, joissa juutalaisia on asunut 
vuosisatoja, joka kolmas haastateltava ker-
too harkitsevansa maastamuuttoa, koska ei 
enää koe oloaan turvalliseksi juutalaisena. 
EU:n neuvosto on hyväksynyt julistuksen 
juutalaisten turvallisuuden takaamisesta. 
EU:n komissio pyrkiikin parantamaan an-
tisemitismiin liittyvää raportointia ja lujittaa 
holokaustia koskevan eurooppalaisen tutki-
muksen verkostoa.”

-----
”Auschwitzin vapauttamisen muistopäivä 

on nimeltään ”Vainojen uhrien muistopäivä” 
på svenska ”Minnesdagen för förintelsens of-
fer». Kansanmurhista ja vainoista holokausti 
on raain ja koskettavin. Se selkeimmin muis-
tuttaa ihmiskunnan käsittämättömästä jouk-
kopsykoosista ja raakuudesta. Se on selkein 
muistutus siitä, että vastaava ei saa enää ta-
pahtua. Lähestulkoon kaikissa muissa mais-
sa päivän nimi on Holokaustin muistopäi-
vä. Siksi HUM on esittänyt valtioneuvostolle 
päivän suomenkielisen nimen muuttamista 

Holokaustin uhrien muistopäiväksi.”
”Suomessa opetushallituksen johdolla on 

tehty hyvää työtä holokaustin muistamiseksi 
ja opettamiseksi kouluissa. Mutta selvitysten 
mukaan nuorison tietämys kansanmurhas-
ta ei ole kovin syvällistä. Siksi on tärkeää, 
että kouluopetusta edelleen kehitetään niin, 
että holokaustin muisto ja seuraukset eivät 
unohdu.”

Suomen Juutalaisten Seurakuntien 
Keskusneuvoston vpj. Rony Smolar

”Eurooppalaisina olemme saaneet perintönä 
historian suurimman kansanmurhan, mistä 
Auschwitz on varoituksena jäänyt vertaus-
kuvaksi ihmisarvon kieltämisestä.

Mutta onko se muuttanut mitään? Vuosi A
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B   HUM ry:n puheenjohtaja Kimmo Sasi avasi tilaisuuden. 

C   Tilaisuuden kunniavieraat keskitysleiriltä selviytyneet 
Nena Kafka ja Lilly Millner sytyttivät yhdessä Miranda 
Vuolasrannan ja Ben Zyskowiczin kanssa muistokynttilät 
holokaustin uhreille.

B  Tilaisuuden juhlapuheen piti sisäministeri Kai Myk-
känen.



23 JEDIDUT • 1 / 201922JEDIDUT • 1 / 2019

sitten tässä samassa tilaisuudessa totesin 
juutalaisvastaisuuden sekä muukalaisvihan 
lisääntyneen ja levinneen. Valitettavasti, tänä 
päivänä tuo tilanne on tullut entistä ilmei-
semmäksi ja myös meitä lähemmäksi.”

Tämä on todella huolestuttavaa, sillä Eu-
roopan uskottiin ja toivottiin oppineen syn-
kästä historiastaan.”

-----
”Jotkut juutalaisyhteisöt ovat ilkivallan ja 

uhkailujen seurauksena joutuneet myös su-
pistamaan, jopa lopettamaan toimintansa, 
kuten naapurimaassa Ruotsin Uumajassa 
toissa vuonna jouduttiin tekemään.

Mutta tulevaisuuteensa yhä uskovat juuta-
laisyhteisöt, kuten täällä Suomessa, ponnis-
televat sinnikkäästi toimintansa jatkamiseksi 
samalla, kun se vaatii kohtuuttomia panos-
tuksia juuri turvallisuuteen, mikä vuorostaan 
syö varoja yhteisömme tärkeältä nuoriso-, 
kasvatus- ja kulttuuritoiminnalta.

Onneksi tukenamme on ollut hyvä yhteis-
työ turvallisuusviranomaisten kanssa, minkä 
lisäksi Suomen hallitus on tämän vuoden 
tulo- ja menoarviossa nyt ymmärtänyt huo-
lemme ja tarpeemme, mistä esitämme suuren 
kiitoksemme.”

Romanien edustaja erityisasiantuntija 
Miranda Vuolasranta

”Tämän päiväisen muistojuhlan tekee erityi-
sen tärkeäksi Euroopan tämän hetken po-
liittinen kokonaistilanne. Äärioikeistolaisten 
poliittisten puolueiden nousu vaarallisine 
filosofioineen tekee esiinmarssiaan monissa 
Euroopan maissa. Heidän epäoikeudenmu-
kaiset filosofiansa ja näkemyksensä, jotka 
vielä muutama vuosikymmen sitten sho-
keerasivat eurooppalaisia, näyttävät saavan 
enemmän ja enemmän hyväksyntää. Juuta-
laisiin ja romaneihin kohdistuu lisääntyvästi 
antisemiittisiä ja antigypsistisiä eli mustalais-
vastaisia toimia, jopa viharikosiskuja. Juu-
talaisille osoitetaan avoimesti eri puolilla 

A Eurooppaa, että he eivät ole tervetulleita ja 
heitä pakotetaan lähtemään maista, joissa 
he ovat aina eläneet. Romaneiden kohdalla 
tämä näkyy Itä-Euroopasta tulevana kasva-
vana kerjäläisten virtana Länsi-Eurooppaan. 
Romanien elinolot ovat huonommat kuin 
koskaan.”

-----
”Poliittista keskustelua hallitsevat maahan-

muuttoasiat, ei niinkään maahanmuuttajien 
sopeutumisen integraation ja auttamisen 
näkökulmasta, vaan enimmäkseen pitä-
mään heidät poissa Euroopasta. Eurooppa 
on alaspäin kulkevan kehityspyörteen kou-
rissa, eikä oikein ketään näytä kiinnostavan 
tosissaan tämän suuntauksen kääntäminen.

Ja kuitenkin, me eurooppalaiset, olemme 
edelleen ylpeitä ihmisoikeuspolitiikastamme 
kokien olevamme sivilisaation majakka.”

-----
”Toivon, että jonakin päivänä emme vain 

muistaisi kansanmurhan uhreja, vaan voisim-
me myös juhlistaa rasismin, populismin ja 
nationalismin loppua. Mutta pelkään myös, 
että jos emme taistele yhdenvertaisen ih-
miskunnan arvojen puolesta, eräänä päivä-
nä tämä muistaminen on kielletty ja siihen 
osallistuneet pidätetty.

Siksi vetoan kaikkiin kuuntelijoihin tänä 
päivänä, Suomen päättäjiin ja Euroopan halli-
tuksiin, pyytäen varmistamaan sen, että näin 
ei tapahdu.”

C   Kauniista ja vaikuttavista musiikkiesityksistä vastasi 
Miritza Lundberg & Baro Baht Ensemble.
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Espoon helluntaikirkolla jo 
kymmenettä kertaa järjestetty 
Israel tänään -konferenssi keräsi 
26.1. paikalle lähes 300 Israelin 
ystävää eri puolelta Etelä-
Suomea. 

• Vainojen uhrien muistopäivän tienoil-
la vuodesta 2010 järjestetty tapahtuma on 
vuosien saatossa kasvanut lyhyestä iltatilai-
suudesta yli seitsemän tunnin tapahtuma-
kokonaisuudeksi, jossa tällä kertaa esiintyi 
toistakymmentä puhujaa ja taiteilijaa.

Iltapäiväseminaarin painopiste oli raa-

Espoossa juhlittiin Israelia 
ja muistettiin holokaustin 
uhreja

matullisessa Israel-opetuksessa, kun taas 
iltatilaisuus painottui holokaustin uhrien 
muistamiseen ja kristittyjen yhteiskunnalli-
seen vastuuseen juutalaisten puolustajana ja 
antisemitismin vastustajana.

Iltapäiväosuudessa puheenvuoron käytti-
vät mm. Guatemalan kunniakonsuli, muse-
onjohtaja Peter Didrichsen, Avainmedian 
toiminnanjohtaja Niilo Närhi, Marttyyrien 
äänen päätoimittaja Juhani Huotari, Youth 
Davar -ohjelman koordinaattorit Tuomas ja 
Janette Vuolteenaho sekä ekonomi Päivi 
Reponen. 

Tapahtuman päävieraat olivat iltatilaisuu-
dessa puhuneet Israelin ja Unkarin suurlähet-
tiläät Dov Segev-Steinberg ja György Ur-
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kuti, jotka molemmat käsittelivät holokaustia 
erityisesti Unkarin näkökulmasta. Suurlähet-
tiläs Segev-Steinbergin äiti oli Unkarista ja isä 
Puolasta, ja he selvisivät ihmeen kaupalla 
holokaustista ja päätyivät sodan päätyttyä 
Israeliin, missä avioituivat. Segev-Steinberg 
kertoi, kuinka kristitty puolalainen maanvil-

jelijä pelasti hänen isänsä ja tämän sisarukset 
piilottelemalla heitä maatilallaan kahden ja 
puolen vuoden ajan.

Täydellistä suomenkieltä puhuva suur-
lähettiläs Urkuti myönsi puheessaan, ettei 
Unkari kyennyt suojelemaan toisen maail-

C  Etupenkissä oikealta: tulkkina toiminut Susanna Rajala, Dov Segev-Steinberg, Kimmo Sasi, György Urkuti, Mi-
randa Vuolasranta, Irma ja Kyösti Frestadius.

D   Tapahtuman esiintyjävieraat ”luokkakuvassa”.

C  Unkarin suurlähettiläs György Urkuti.

C  Nuorta Israel-sukupolvea edustivat Tuomas ja Janette 
Vuolteenaho Kokkolasta.

A
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mansodan aikana omia kansalaisiaan, vaan 
luovutti lähes 600 000 juutalaista natsien 
kuolemanleireille, joissa he saivat surman-
sa. Nykyisin Unkarin valtio on sitoutunut 
huolehtimaan juutalaisyhteisöjen turvallisuu-
desta ja kouluissa opetetaan kaikille lapsille 
holokaustista.

Iltatilaisuudessa käyttivät puheenvuorot 
myös Holokaustin uhrien muisto ry:n pu-

A

B  Kansanedustaja Peter Östman.

C  Euroopan Romanifoorumin presidentti Miranda 
Vuolasranta.

C  Lausuntataiteilija Pekka Ruokomäki.

heenjohtaja Kimmo Sasi, Euroopan Roma-
nifoorumin presidentti Miranda Vuolas-
ranta sekä kansanedustaja ja eduskunnan 

C  Tapahtuman isäntä Risto Huvila ja Guatemalan kun-
niakonsulti Peter Didrichsen.

Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja Peter 
Östman, jolle viime vuonna myönnettiin 
Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n ensim-
mäinen K.-A. Fagerholm -palkinto. Tilai-
suudessa esiintyivät lausuntataiteilija Pekka 
Ruokomäki sekä Uusi laulu -yhtye. Tapah-
tumaa isännöivät Risto Huvila sekä pastorit 
Kyösti ja Irma Frestadius.

Tilaisuuden esiintyjistä Östman, Didrich-
sen, Reponen, Ruokomäki ja Huvila kuuluvat 
Espoon Suomi-Israel yhdistykseen.
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Participation fee/person: Seminar program incl. buffet dinner 90 eur, 
seminar fee without dinner 50 eur (for FITA members 70/30 eur). 

Please RSVP by March 18th through link on the homepage www.fita.fi 
(or including name/s of the participant to fita@fita.fi )

25TH ANNIVERSARY CELEBRATIONS OF 
FINLAND-ISRAEL TRADE ASSOCIATION

Time:
March 28th, 2019, 16:00 – 20:00

Venue:
Crown Plaza, Mannerheimintie 50, Helsinki

INFO: www.fita.fi, fita@fita.fi
+358 40 75 45 277
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KIHNIÖN 
APTEEKKI
ark. 9–17, la 9–13NARDUS MEDIA

M a i n o s -  j a  m e d i a t o i m i s t o

MAINOSTOIMISTO- 
PALVELUT

www.nardusmedia.fi
p. 040 7621 889 / info@nardusmedia.fi

Verkkosivut, hakukonelöytyvyys, 
verkkokaupat, verkko-ohjelmointi, taitot, 
mainokset, ulkoasut, käyntikortit, tekstit, 

kuvat, sosiaalinen media, mikrotuki, 
e-kirjepostitukset, asiakasrekisterit, suorat 

lähetykset netissä.
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Vainojen uhrien muistopäivänä 
27. tammikuuta järjesti 
Porvoon Suomi-Israel-yhdistys 
muistotilaisuuden, johon osallistui 
viitisenkymmentä vierasta.

• Mennyt vuosisata, 1900-luku, oli ihmiskun-
nan historian tuhoisin. Pahinta tuhoa silloin 
aiheuttivat kaksi totalitaristista poliittista lii-
kettä, natsismi ja kommunismi. Yleinen arvio 
on, että Hitlerin vuonna 1939 Puolan miehi-
tyksellä käynnistämän toisen maailmansodan 
aikana kaiken kaikkiaan noin 80 miljoonaa 
ihmistä menetti henkensä. 

Juhlapuheen pitänyt Michel Grünstein 
muistutti, että vajaassa kuudessa vuodessa 
natsi-Saksa murhasi noin kuusi miljoonaa 
juutalaista, joista 1,5 miljoonaa oli lapsia. 
Määrä oli lähes kaksi kolmasosaa Euroo-
pan juutalaisväestöstä, jota tuolloin oli 9,5 
miljoonaa. Koko maailmassa oli 1940-luvun 
vaihteessa arviolta 16 miljoonaa juutalaista. 
Juutalainen kansa ei ole määrällisesti vielä-
kään toipunut holokaustista, sillä nykyään 
heitä on noin 14,5 miljoonaa, mukaan lukien 
luonnollisesti Israelin juutalaiset. 

– On ymmärrettävää, että erityisesti juu-
talaiset seuraavat huolestuneina merkkejä 
totalitaristisen ajattelun esiintymisestä ja toi-
saalta demokraattisten prosessien heikkene-
misestä yhteiskunnassa. Erityistä huolta on 
viime vuosikymmeninä aiheuttanut funda-
mentalistinen islam ja sen leviäminen länteen 
jihadismin eli pyhän sodan sekä yhteiskun-

Uusantisemitismi yhdistää ääriliikkeitä
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Kimmo Janas nalle esitettyjen sharia-vaatimusten myötä, 
Grünstein totesi.

Ron Rosenbaum, newyorkinjuutalainen 
journalisti on julkaissut vuonna 2015 Israe-
lin ja palestiinalaisten konfliktia käsittelevän 
artikkelin, jonka otsikko on ”Thinking the 
Unthinkable” (Ajatus, jota ei kestä ajatella).

Grünstein kertoi, että Rosenbaumin mie-
lestä konflikti ei suinkaan johdu Israelin so-
taisuudesta. Se johtuu ennen kaikkea siitä, 
että arabimaailma ei ole vieläkään hyväksy-
nyt, että kaksituhatta vuotta hajaannukses-
sa elänyt, jatkuvia vainoja kärsinyt ja holo-
kaustin juuri läpikäynyt juutalainen kansa 
on palannut kotimaahansa ja aikoo sinne 
myös jäädä. 

– Voin kuvitella sitä pöyristymistä, joka 
seuraisi, jos joku Israelin ystävä laatisi mie-
lipidekirjoituksen, jossa hän rinnastaisi pa-
lestiinalaiset natseihin ja kertoisi heidän jo 
pitkään hautoneen juutalaisiin kohdistuvaa 
kansanmurhaa. Kuitenkin törmäämme yhä 
useammin julkisuudessa puheenvuoroihin, 
joissa Israelin juutalaiset rinnastetaan natsei-

hin ja väitetään heidän harjoittavan etnistä 
puhdistusta ja toteuttavan palestiinalaisten 
kansanmurhaa Gaza-nimisessä keskitysleiris-
sä, Michel Grünstein totesi ja jatkoi: – Yhdyn 
niihin antisemitismin tutkijoihin, jotka katso-
vat, että Israelin syyttäminen palestiinalai-
siin kohdistuvasta kansanmurhasta – samoin 
kuin suoranainen holokaustin kieltäminen, 
joka sekin on yleistynyt – ilmentävät kum-
matkin eurooppalaisten syyllisyydentunteita 
juutalaisten julmasta kohtelusta maanosas-
samme. 

Uusantisemitismi nousee
Juutalaisten elämän ja turvallisuudenkin 
kannalta paljon vahingollisempaa on Grün-
steinin mielestä se jatkuva Israelin-vastainen 
antisemitismi – ”uusantisemitismi” –, johon 
valtamediassa törmää vähän väliä. Silloin 
kun palestiinalaisten ja Israelin välillä on taas 
puhjennut jokin väkivaltainen yhteenotto, 
toimittajat, poliitikot ja professorit kritisoivat 
kilvan juutalaisvaltiota sen ”suhteettomasta 
voimankäytöstä” ja vaativat välitöntä asele-
poa – tosin vasta silloin, kun Israel on pääse-
mässä voitolle. Samalla he vääristelevät tahal-
laan sitä, kuka on selkkauksen varsinainen 
alullepanija ja aggressori. Syy-seuraus-suhde 
käännetään yhä uudestaan päälaelleen.

Tällä tavoin mielipidevaikuttajien eliitti on 
jo vuosikymmenten ajan nostattanut kansan, 
eritoten nuorisomme vihaa Israelia ja sen juu-
talaisväestöä vastaan. Eikä näin toki tapahdu 
vain Suomessa, vaan kaikkialla muuallakin 
Euroopassa. 

Michel Grünstein muistutti, että mielipide-
vaikuttajien harjoittama uusantisemitistinen 
kiihotus ei ole vahingollista vain Israelille 
ja sen suhteille eurooppalaisiin kansakun-
tiin. Se on vahingollista ja jopa vaarallista 

myös oman maanosamme juutalaisille. Tämä 
johtuu ennen kaikkea siitä räjähdysalttiista 
yhdistelmästä, joka syntyy vasemmistolai-
sen, Israelin-vastaisen kansankiihotuksen ja 
Eurooppaan muuttaneiden islaminuskoisten 
löytäessä toisensa. 

Olemme viime vuosina todistaneet, miten 
tuhoisaksi tällainen vihamielinen asenne voi 
koitua erityisesti Euroopan juutalaisille, kun 
uutiset mm. Pariisin, Brysselin, Kööpenhami-
nan ja Göteborgin jihadistisista iskuista juu-
talaisiin kohteisiin ovat levinneet maailmalle. 
Sen lisäksi on huomioitava myös kaikki se 
arkipäiväinen antisemitistinen kiusaaminen 
ja väkivalta, jota arabimuslimit harjoittavat 
juutalaisia kohtaan eri puolilla Eurooppaa. 

– Juutalaisten kansanmurhasta, holokaus-
tista, puhuttaessa on tapana vakuuttaa: Ei 
koskaan enää! Minusta tuntuukin, että uuden 
holokaustin vaaraa ei onneksi lähiaikoina ole 
näköpiirissä, ei Lähi-idässä eikä länsimaissa.

Myöskään Euroopan juutalaisväestön koh-
dalla hän ei näe uuden kansanmurhan mah-
dollisuutta. Juutalaisia voi vastedeskin kuol-
la terrori-iskuissa, mutta heihin kohdistuva 
fyysinen vaara ei ole merkittävästi suurempi 
kuin kantaväestölläkään. 

– Mielestäni Euroopassa on syvimmältään 
kuitenkin käynnissä henkinen sota, joka 
kohdistuu koko juutalaiskristillistä kulttuu-
riamme ja arvomaailmaamme vastaan. Sitä 
yritetään tuhota usean aatteen voimin. Näi-
tä ovat ennen kaikkea kulttuurimarxilaisuus, 
rajat alas -ideologia ja globalismi, monikul-
turismi, dogmaattinen vihreys, islamismi ja 
eräät muodot feminismistä. Monet niistä ovat 
löytäneet toisensa jonkinlaisessa epäpyhäs-
sä allianssissa. Nyt onkin tärkeää, että me 
juutalaiset ja kristityt vastaavasti löydämme 
toisemme, päätti Michel Grünstein puheensa.

A   Michel Grünstein vastasi Missionkyrkassa järjestetyn 
muistotilaisuuden juhlapuheesta.
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PUOLUEJOHTAJIEN ISRAEL-KANTOJA
Lähetin kaikkien 
eduskuntapuolueiden 
puheenjohtajille seuraavat neljä 
Israeliin liittyvää kysymystä 21.2.
Vastaukset sain Suomen 
Kristillisdemokraateilta ja 
Siniseltä tulavaisuudelta. 
Uusintakyselyn jälkeen 4.3. 
vastasivat Perussuomalaiset ja 
Vasemmistoliitto, ja Suomen 
ruotsalainen kansanpuolue vetosi 
kiireisiin, eikä vastannut.
Muistutuksen jälkeen 5.3. tuli 
vielä Kokoomukselta vastaukset.
Työllistikö sote-veivaus liikaa 
muita puolueita vai olivatko 
kysymykset liian ihollekäyviä...

1. Mielipiteenne Suomen ja Israelin vä-
lisistä suhteista ja miten niitä tulisi ke-
hittää?

2. Suomi ja Israel ovat molemmat maa-
ilman huippua innovaatioiden ja tekno-
logian alueilla. Miten tätä yhteistyötä 
voitaisiin kehittää?

3. Mielipiteenne kahden valtion mallista?

4. Pitäisikö Suomen tunnustaa Jerusa-
lem Israelin pääkaupungiksi? Miksi – 
miksi ei?

Puheenjohtaja Sari Essayah 
Suomen Kristillisdemokraatit

1. Kahdenkeskiset suhteet ovat hyvät, ja 
niitä voidaan edelleen kehittää mm. kou-
lutus- ja tutkimusyhteistyötä, kulttuurivaih-
toa ja kaupallista yhteistyötä ja matkailua 
lisäämällä. Valitettavasti Suomen kehitys-
yhteistyövaroja on palestiinalaisalueilla 
ohjautunut myös Israelin vastaiseen viha-
kasvatukseen; tämä rahoitus tulisi lopettaa. 

2. Tarvittaisiin enemmän opiskelijavaihtoa, 
korkeakoulujen ja tutkimusyksiköiden välistä 
yhteistyötä, yhteisiä tutkimusohjelmia, yliopis-
tojen start-uppeja ja tiiviimpiä kauppasuhteita. 

3. Itsenäisyysjulistuksen yhteydessä Isra-
el oli valmis hyväksymään kahden valtion 
mallin, mutta palestiinalaisosapuoli ja ym-
päristön arabivaltiot ei. Tämä sama asetel-
ma on jatkunut koko ajan. Kahden valtion 
malli voi toteutua ainoastaan silloin, jos 
osapuolet eli Israel ja palestiinalaisosa-
puoli pääsevät asiasta keskenään sopuun. 
4. Kyllä, Israel on itse määritellyt Jerusalemin 
pääkaupungikseen.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja 
Simon Elo

Sininen tulevaisuus

1.  Suomella ja Israelilla on perinteisesti hyvin 
toimivat suhteet ja kaupankäyntiä erityisesti 
teknologiassa ja sotilasmateriaalissa. Suomen 
ja Israelin parlamenttien on tehtävä nykyistä 
läheisempää yhteistyötä ja kansanedustajien 
välisten tapaamisten on oltava säännöllisiä. 
Suomen on entistä selvemmin linjattava, että 
Lähi-idän ainoa länsimainen demokratia on A

Kimmo Janas Euroopalle luonnollinen liittolainen.

2.  Startup-tapahtumat kuten Slush ovat tär-
keitä yhteistyön mahdollistajia maidemme 
kauppasuhteille. Israel on Suomen kolman-
neksi suurin vientimaa Lähi-idässä, joten 
kauppasuhteita on tiivistettävä. Suomalainen 
metsäteollisuus voi tuottaa sellusta korkea-
laatuista raaka-ainetta israelilaisille teknolo-
giayrityksille. Suomalaisten yliopistojen on 
vastustettava kaikkia vaatimuksia Israeliin 
kohdistuvasta boikotoinnista akateemisessa 
maailmassa.

3.  Sininen tulevaisuus tukee kansainvälisen 
yhteisön tuella neuvoteltua kahden valtion 
mallia, jossa kummatkin osapuolet eli Israe-
lin valtio ja Palestiinaishallinto pääsevät yh-
teisymmärrykseen rajoista sekä tunnustavat 
toisensa olemassaolon ja oikeuden turval-
lisuuteen.

4.  Sininen tulevaisuus katsoo, että Yhdysval-
tain ja joidenkin muiden valtioiden suurlähe-
tystöjen suunniteltu siirtäminen Tel-Avivista 
Jerusalemiin antavat myös EU:n jäsenmaille 
perustellun syyn harkita omien suurlähetys-
töjensä siirtoa.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho 
Perussuomalaiset

1. Suomi ja Israel ovat hyvin vertailukelpoi-
sia jälkiteollisia, demokraattisia yhteiskuntia. 
Mielestäni kaupallista ja poliittista yhteistyötä 
on syytä syventää kaikilla rintamilla.

2. Suomen poliittinen ja virkamiesjohto voi-
sivat toimia nykyistä aktiivisemmin yhteis-

työssä yritysmaailman kanssa keskinäisen 
kaupankäynnin edistämiseksi.

3.  En pidä kahden valtion mallia realistisena. 
Historiaa ja karttaa katsoessa on selvää, että 
Israel ei vetäydy Länsirannalta ja Golanilta 
tai evakuoi siirtokuntia ja Itä-Jerusalemia. 
Elinkelpoista palestiinalaisvaltiota ei siis 
käytännössä ole mahdollista synnyttää. To-
teutuskelvottomaan kahden valtion malliin 
hirttäytyminen on yksi keskeinen este rea-
listisempien ratkaisujen hakemiselle.

4. Mielestäni Jerusalem olisi syytä tunnustaa 
Israelin pääkaupungiksi. Kuten ylempänä to-
tesin, tämä on tosiasiallisesti asian laita joka 
tapauksessa.

Puheenjohtaja Li Andersson
Vasemmistoliitto

 1. Suomi on sitoutunut tukemaan Lähi-idän 
rauhanprosessia ja jatkossakin on tärkeää, 
että Suomi edistää rauhanprosessia aktiivi-
sesti sekä kahdenvälisesti, että osana EU:ta.

2. Tiedeyhteistyö on tieteentekijöiden välistä 
yhteistyötä, ei valtioiden. 
 
3. Lähi-idän konfliktiin tarvittaisiin kipeästi 
rauhanomainen ratkaisu, mutta valitettavasti 
kahden valtion malli ei ole edennyt. Suo-
men pitäisi tunnustaa Palestiinan valtio, sillä 
myös Palestiinan kansalla on oikeus olemas-
saoloon ja omaan valtioonsa.
 
4. Ei pitäisi, sillä se ei edistäisi rauhanpro-
sessia, vaan aiheuttaisi lisää levottomuuksia 
alueella. Jerusalem on pyhä kaupunki myös 
palestiinalaisille ja sitä tulee kunnioittaa.
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A Ulkomaankauppa- ja 
kehitysministeri 

Anne-Mari Virolainen 
Kokoomus

1. Suomen ja Israelin väliset suhteet ovat 
hyvät. Suomella on toisaalta suorat yhte-
ydet Israeliin ja lisäksi toimimme osana 
EU:ta. Muun muassa talouden, tieteen, 
kulttuurin ja matkailun saralla meillä on 
todella tiiviit kahdenväliset yhteydet. 
 
2. Suomella on maailmalla hyvä maine 
koulutuksen kärkimaana. Vieraillessani 
vienninedistämisen ja innovaatioyhteis-
työn merkeissä Israelista viime keväänä 
tuli selväksi, että meidät tunnetaan koulu-
tuksen laadusta myös Israelissa, hyödyn-
netään sitä! Kokoomus haluaa uudistaa 
yritystukia niin, että ne kannustavat tutki-
mukseen, kehittämiseen ja innovaatioihin. 
Kansainvälistä yhteistyötä innovaatioiden 
alalla on mahdollista entisestään lisätä. 
 
3.   ---
 
4. Suomen ja Israelin suhteiden tiivistä-
minen on tärkeää Suomelle kahdenvä-
listen suhteiden näkökulmasta ja koska 
Suomi on sitoutunut vahvasti tukemaan 
Lähi-idän rauhanprosessia. Yhdessä EU:n 
kanssa katsomme, että kahden valtion 
malli on ainoa realistinen tapa yrittää 
saavuttaa rauha alueelle. Palestiina, Je-
rusalem ja aluekysymykset ovat kaikki 
osa Lähi-idän rauhan kokonaisuutta, jossa 
voidaan vain yhteisesti päättäen päästä 
eteenpäin.
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Risto Huvila

YK-raportti paljastaa Hamasin 
käyttävän lapsia, naisia ja 
vammaisia ihmiskilpinä.

• YK ihmisoikeusneuvosto (UNHRC) julkaisi 
25.2.2019 ”riippumattoman” tutkimuksen Is-
raelin ja Gazan rajalla 2018 keväällä tapahtu-
neista väkivaltaisuuksista liittyen ns. suureen 
paluumarssiin.

Raportin mukaan idean paluumarssista 
esitti palestiinalainen runoilija ja toimittaja 
Abu Artema, joka kirjoitti tammikuussa 2018 
Facebookissa seuraavaa: "...entä jos 200.000 
mielenosoittajaa marssisi rauhallisesti ja mur-
tautuisi Gazan itäpuolisen aidan läpi ja ete-
nisi muutaman kilometrin matkan maahan, 
joka on meidän, ja kantaisimme Palestiinan 
lippuja ja avaimia, kansainvälisen median 
läsnä ollessa, ja sitten pystyttäisimme teltat 
ja perustaisimme kaupungin sinne.”

Ihmisoikeusneuvoston raportin mukaan 
marssin järjestäjiä – riippumatta heidän eri-
laisista poliittisista näkemyksistään – yhdisti 
periaate, jonka mukaan marssin tarkoitus oli 
olla ”täysin rauhanomainen alusta loppuun 
saakka”. Raportin mukaan marssia oli suun-
nittelemassa edustajat kaikilta palestiinalai-
sen yhteiskunnan sektoreilta, mukaan luki-
en Hamas, Fatah ja Palestiinan Islamilainen 
Jihad, mutta raportti korostaa, ”ettei näiden 
järjestöjen sotilaalliset siivet olleet osallisena 
marssin suunnittelussa”! 

Kuten laittomat maahantunkeutumisyri-
tykset minkä tahansa maan rajoilla, tämäkin 
yritys sai vastaansa hyökkäyksen kohteeksi 
joutuneen maan viranomaiset ja puolustus-
voimat.  Kuukausia kestäneissä väkivaltai-

Kuka suojelisi palestiinalaislapsia?
suuksissa sai surmansa yhteensä 183 pales-
tiinalaista, näiden joukossa 35 lasta, joista 
nuorin 2-vuotias. Huomionarvoista on, että 
raportti kertoo 314 naisen ja peräti 1642 
lapsen haavoittuneen. Raportti viittaa myös 
vammaisten haavoittuneen Israelin tulituk-
sessa, mutta ei kerro heistä lukumääriä.

Raportin mukaan Israel syyllistyi toimil-
laan useisiin sotarikoksiin ja rikoksiin ihmi-
syyttä vastaan. Sen sijaan raportti vähättelee 
marssin väkivaltaisuutta ja sen yhteydessä 
Israeliin ammuttuja raketteja ja lähetettyjä 
polttoleijoja.

Israelin hallitus torjui raportin vääristy-
neenä. Israelin YK-suurlähettiläs Danny 
Danon kommentoi raporttia amerikkalaisen 
FoxNews-kanavan haastattelussa: ”Maailman 
maiden olisi harkittava jäsenyyttään ihmisoi-
keusneuvostossa, joka tukee murhanhimois-
ta terroristijärjestöä. Tämä neuvosto on soke-
utunut Israeliin ja Israelin puolustusvoimiin 
kohdistuvaan vihaan, ja se tuhlaa resursse-
jaan ja aikaa poliittisissa hyökkäyksissä ja 
valheissa.”

Danon lisäsi: ”Raportissa jätetään huomiot-
ta ainoa totuus: että IDF:n sotilaat toimivat 
moraalisesti suojellakseen Israelin kansalai-
sia, kun Hamas lähetti lapset aidalle ja käytti 
niitä ihmiskilpinä.”

Myös Israelin ulkoministeri Yisrael Katz 
torjui raportin ja tuomitsi sen: ”Ihmisoikeus-
neuvoston absurdi teatteri on jälleen tuotta-
nut raportin, joka on vihamielinen, kiusalli-
nen ja puolueellinen Israelia kohtaan.” Kat-
zin mukaan raportti perustui vääristyneisiin 
tietoihin, eikä se perustunut tarkistettuihin 
faktoihin.

YK:n ihmisoikeusneuvosto äänesti mietin-
nön käynnistämisestä viime vuonna. Sen jä-
seninä olivat tuolloin mm. Venezuela, Kuuba, 

Kiina, Pakistan, Saudi-Arabia ja Qatar. 
Yhdysvallat vetäytyi neuvostosta viime 

kesäkuussa, jolloin maan YK-suurlähettiläs 
Nikki Haley kutsui sitä ”ihmisoikeusrik-
kojien suojelijaksi ja poliittisen vääristelyn 
likakaivoksi”.

Niin kansainvälinen kuin suomalainenkin 
media toistaa kritiikittömästi raportissa esi-
tettyjä väitteitä, mutta kukaan heistä ei kysy, 
miksi palestiinalaiset naiset ja lapset ovat aina 
väkivaltaisuuksien etulinjassa! Ja miksi vam-
maisia on tuotu sotatoimialueelle?

UNICEF, jonka tehtävänä olisi puolustaa 
lasten oikeuksia, on ollut tästä ja alueella 
tapahtuvasta lasten kaltoinkohtelusta hiljaa, 
ellei se sitten ole voinut syyttää Israelia. 
Suomalaisista järjestöistä Kirkon ulkomaa-
napu, joka on kyllä alueella aktiivinen Isra-
elin vastaisen EAPPI-ohjelman puitteissa, ei 
ole osoittanut minkäänlaista huolta liittyen 
Hamasin ja Fatahin käytäntöihin käyttää pa-
lestiinalaislapsia etulinjassa ja ihmiskilpinä 
väkivaltaisissa kampanjoissaan. 

Kukaan asianosaisista ei tunnu muistavan, 
että Gazaa hallitseva Hamas on EU:n toi-
mesta luokiteltu terroristijärjestöksi, koska 
sen peruskirjan mukaisena tavoitteena on 
Israelin tuhoaminen.

• Liittohallitus ryhtyi viime 
vuonna suunnittelemaan 
Suomi-Israel -ystävyysviik-
koa, joka järjestettäisiin 
vuorovuosina molemmissa 
maissa. Liiton puheenjohta-
ja Risto Huvila tapasi hel-
mikuussa Israelin Suomen 
ystävyysseuran puheenjoh-
tajan, arkkitehti Gaby Nuss-
baumin, joka on ylläpitänyt 
maatamme esillä Israelissa 
jo neljän vuosikymmenen 
ajan. Viikon suunnittelussa 
on mukana myös liiton edel-
linen puheenjohtaja Juha-
Pekka Rissanen, joka toi-
mii pastorina Jaffassa sijait-

Ystävyysviikko ja jäsenmatka syyskuussa
sevassa Immanuel-kirkossa.

Ensimmäinen ystävyys-
viikko näyttäisi toteutuvan 
22.-28.9., jolloin järjestettäi-
siin tilaisuuksia Tel Avivissa, 
Haifassa, Jerusalemissa sekä 
Matte Yehudassa, joka on 
Vantaan ystävyyskaupun-
ki. Ohjelma käsittäisi mm. 
kulttuuritapahtumia, yritys-
vierailuja, retkiä ja luentoja 

sekä tapaamisia israelilais-
ten Suomen ystävien kanssa.

Liitto suunnittelee ys-
tävyysviikon jäsenmatkaa 
21.-29.9. 

Jos haluat lisätietoa, laita 
viestiä os. info@suomi-israel.
fi. Tarkempaa tietoa kevään 
aikana liiton nettisivuilta ja 
kesäkuun Jedidutissa. 

A   Vas. Liiton edellinen puheenjoh-
taja Juha-Pekka Rissanen, Israelissa 
toimivan Suomen ystävyysseuran 
pj., arkkitehti Gaby Nussbaum sekä 
Risto Huvila. 
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Kimmo Janas
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Kansainvälisen 
teknologia- ja kasvu-
yritystapahtuman, 
Slushin aattona 
viime joulukuussa 
järjesti Suomi-Israel 
Kauppayhdistys 
FITA tilaisuuden, 
jonka alustajaksi 
oli kutsuttu 
Euroviisujen kävelevä 
tietosanakirja, Alon 
Amir Israelista.

• Alon Amir kertoo ihas-
tuneensa Euroviisuihin jo 
7-vuotiaana, mutta opiskel-
lessaan viimeistä vuotta luki-
ossa hän tutustui yhteen Is-
raelin tunnetuimmista levy-
tuottajista, joka oli tuottanut 
mm. kuuluisan Hallelujah-
voittoiskelmän. 17-vuotias 
Alon tarjoutui lähtemään Is-
raelin Euroviisu-delegaation 
mukaan Dubliniin omalla 
kustannuksellaan. 

Vuonna 1987 hän osallis-
tui Euroviisuihin lehtimie-
henä ja seuraavana vuonna 
Alon lähti Birminghamiin 
1988 osana Israelin dele-
gaatiota. Tuona vuonna 
transsukupuolinen Dana 
International voitti kisan 

kappaleellaan ”Diva”.
– Oli mahtava tunne, olin 

ollut mukana Euroviisuissa 
ensimmäisen kerran kolme 
vuotta aikaisemmin ja nyt 
olin voittajajoukkueen jäsen, 
Alon Amir muistelee.

Seuraavana vuonna hän 
oli jo Israelin kilpailukap-
paleen tuottajana.
Vuonna 2005 Alonia lähestyi 
kuuluisa venäläinen laulaja, 
ja niin mies huomasi olevan-
sa Valko-Venäjän joukkueen 
lehdistöpäällikkönä Kievissä 
järjestetyissä Euroviisuissa.

Israelin Euroviisu-jouk-
kueen lehdistöpäällikkönä 
Alon Amir on toiminut nel-
jä kertaa, 2009, 2012, 2013 
ja 2016.

– Kisat pidettiin vuonna 
2009 juuri Gazan sodan 
jälkeen, joten ilmassa oli 
poliittista jännitettä. Tuosta 
kisamatkasta olen kaikkein 
ylpein urallani. Me emme 
välittäneet Euroviisuista 
vaan halusimme lähettää 
viestin, että pitää olla toi-
nenkin tapa. Etsitään rat-
kaisu. Israelin edustajat 
Noa ja Mira Awad tulivat 
16. sijalle, mutta tärkeämpää 
olivat ne lukuisat haastatte-
lut kansainvälisessä – jopa 
arabialaisessa – mediassa. 
Moni arabi ei ole koskaan 
keskustellut israelilaisen 
kanssa. Me saimme palau-
tetta tavallisilta ihmisiltä 
Syyriasta, Irakista, Iranista 
ja Libanonista. He kannus-

tivat meitä, Alon kertoo. – 
Me teimme oman osamme, 
saimme vähän muutosta 
aikaan. Pystyimme vaikut-
tamaan ainakin joidenkin 
ihmisten Israelin vastaiseen 
ajatteluun.

Alon Amirilla on nykyään 
oman yritys, joka hoitaa ma-
nagerointia ja pr-tehtäviä 
laulajille. Hän myös käsikir-
joittaa tv- ja radio-ohjelmia.

Kokemukset kirjaksi
Vuonna 2012 kisat pidet-
tiin Azerbaidzanissa, mus-
limimassa jolla on yhteinen 
raja Iranin kanssa. Israelin 
delegaatiolle pidettiin eväs-
tystilaisuus ennen lähtöä 
Bakuun – ei mitään juuta-
laisuuteen viittaavia vaattei-
ta, koruja tms. Ja jos joku 
kysyy mistä olette, vastatkaa 
Maltalta.

Delegaation mukana oli 
kolme turvamiestä. Dele-
gaatiolle oli varattu hotellin 

9. kerros, jonka aulassa päi-
vysti yksi turvamies 8 tuntia 
kerrallaan.

Kolmannen päivän aamu-
na selvisi, että yön aikana 
oli tullut 12 turvamiestä lisää 
Israelista.

– Pelästyin todella ja olin 
varma palaavani kotiin ruu-
misarkussa. Vaikka meille 

Kolme minuuttia 
ikuisuutta

C   Vuonna 2017 ilmestynyt kirja 
on semifiktiivinen ja perustuu Alon 
Amirin omiin Euroviisu-kokemuk-
siin vuosien varrelta, tosin pientä 
taiteellista vapautta käyttäen.

B   – Tel Avivin Euroviisuista tulee 
varmasti mahtava tapahtuma; mu-
kavia ihmisiä, hyvää ruokaa, hyviä 
viinejä, houkuttelevat hiekkaran-
nat jne., Alon Amir hehkuttaa.

A
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vakuutettiin koko ajan kai-
ken olevan kunnossa, tiesin 
sisimmässäni jotain olevan 
pielessä.

Alon Amir sai tietää vasta 
runsas vuosi sitten, että noi-
den 15 turvamiehen lisäksi 
peitetehtävissä oli ollut vielä 
20 Mossad-agenttia. Eli de-
legaatiossa oli 70 ihmistä ja 
turvaajia 35-40.

Kuukausi kotiinpaluun 
jälkeen Alon oli saanut kuul-
la, että Mossadin agentit oli-
vat azerbaidzanilaisten tur-
vajoukkojen kanssa pidättä-
neet 40 iranilaista terroristia, 
jotka olivat suunnitelleet is-
raelilaisten kidnappaamista. 
Ja heillä oli ollut mukanaan 
kuulemma aikamoinen arse-
naali aseistusta. 

– Selviydyttyämme tietä-
mättämme kidnappauksesta 
menin seuraavana vuonna 
Malmöhön, siellä meillä oli 

vain 5 turvamiestä muka-
namme. Ajattelin, että täällä 
meitä ei mikään uhkaa.

Mutta kuten tiedämme, 
Malmössä on useita musli-
miyhteisöjä, jotka eivät to-
dellakaan pidä israelilaisis-
ta. Kaupungissa järjestettiin 
kaksi hyvin äänekästä mie-
lenosoitusta Israelin dele-
gaatiota vastaan.

Malmön lehdistötilaisuu-
dessa heiltä kysyttiin tieten-
kin kaupungin mielenosoi-
tuksista.

– Sanoin, että olemme 
israelilaisia ja edustamme 
ylpeinä maatamme ja kan-
saamme. Mutta muistakaan, 
ettemme edusta hallitustam-
me. Eli se erottaa politiikan 
ja Eurovision laulukilpailun.

– Näistä kaikista asioista 
minun oli kirjoitettava kir-
ja, joka on muuten erittäin 
hauska kirja, toteaa hän vaa-
timattomasti kirjastaan ”Kol-
me minuuttia ikuisuutta” 
(Three Minutes of Eternity).

Äänekkäitä 
vähemmistön edustajia
Sukupuol ivähemmistö-
jä edustavat ihmiset ovat 
nousseet näkyvästi esille 
Euroviisuissa. Alon toteaa 
kirjassaankin Euroviisujen 
olevan gay-väen kostea uni.

Pitää kuitenkin muistaa, 
että kisoja seuraa 200 mil-
joonaa katsojaa, joista vain 
pieni osuus kuuluu suku-
puolisiin vähemmistöihin.

– Sanotaan, että gay-ihmi-

set ovat äänekkäimpiä – se 
pitää varmaan paikkansa, 
mutta he tuovat myös ra-
haa, sillä he ovat normaalisti 
hyvin toimeentulevia, Alon 
naurahtaa.

Ota kantaa
Kisan luonne on muuttu-
nut voimakkaasti 1970 ja 
1980-luvuista. Nykyään 
monilla kappaleilla on po-
liittinen sanoma. Alkuaikoi-
nahan politiikka oli ehdot-
tomasti kiellettyä Eurovision 
laulukilpailussa.

Israel on lähettänyt ehdot-
tomasti eniten kantaaottavia 
kappaleita Euroviisuihin. 
Vähintään puolet kappaleis-
ta ovat olleet varustettu joko 
piilosanomalla tai suoraan 
kantaaottavia.

Ja Israel on myös hyöty-
nyt politiikasta. Kun ”Halle-
lujah” voitti 1979, oli rau-
hansopimus Egyptin kanssa 
allekirjoitettu kolme päivää 
aikaisemmin. 

– Vuonna 1983 lähetimme 
kappaleen ”Hi”, joka tarkoit-

taa elossa olevaa. Kisat pi-
dettiin sinä vuonna Saksas-
sa, ja meidän sanomamme 
Euroopalle oli, että Israel on 
elossa. Ja kun Suomi voitti 
ja järjesti kisat, me lähetim-
me kappaleen ”Push the 
Button”. Turkki halusi vai-
kuttaa EU-neuvotteluihin, 
joten sen järjestämien ki-
sojen teemana oli ”Saman 
taivaan alla”. Myös Saksa 
käytti samaa ideaa 2011 ki-
soissaan teemalla ”Tunne 
sydämesi syke” (Feel Your 
Heart Beat), jolla haluttiin 
muistuttaa Saksan merkityk-
sestä Euroopan sydämessä. 
Ja olihan Suomen kappa-
leessakin selvä poliittinen 
sanoma, kun Krista Siegfrids 
lauloi vuonna 2013 ”Marry 
me” ja suuteli naispuolista 
taustalaulajaa. Suomen halli-
tushan ei vielä silloin sallinut 
homoliittoja, Alon luettelee.

Yhden asian Alon kertoo 
havainneensa vuosien var-
rella, kukaan ei pidä Venä-
jästä. Jos haluat voittaa ki-
san, ärsytä Venäjää!

– Kun Conchita Wurst – 
loistava laulaja ja hyvä kap-
pale – oli tulossa Euroviisui-
hin, Putin ei olisi halunnut 
häntä mukaan. Silloin tiesin 
hänen voittavan, Alon hy-
mähtää.

Boikotointia ilmassa
Antisemitismi ja Israelin 
vastaisuus ovat tänä päivä-
nä muodissa. Liikkeellä on 
ollut jo useitakin yrityksiä 

boikotoida Israelin Euro-
viisuja, mutta mitään ei ole 
vielä tapahtunut. 

– Se että joku maa lähettää 
Tel Aviviin Euroviisuehdok-
kaansa, ei tietenkään tarkoi-
ta, että tuo maa välttämättä 
tukee Israelin hallituksen 
toimia, Alon huomauttaa. 

Monet ulkomaiset laulajat 
kokevat myös paineita ja 
syrjintää, jos he esiintyvät tai 
aikovat esiintyä Israelissa.

– Varmaan löytyy arvos-
teltavaa Israelin hallituksen 
toimista, mutta miksi ei yhtä 
lailla boikotoida vaikkapa 
Venäjää tai jopa USA:ta van-
hemmistaan erotettujen pa-
kolaislasten takia jne., toteaa 
Alon Amir ja jatkaa: – Kenen 
kanssa voisimme neuvotel-
la rauhasta palestiinalaisten 
kanssa, Länsirannan vai Ga-
zan palestiinalaisten kanssa 

– hehän eivät keskustele 
edes keskenään. Mielestäni 
neuvottelukumppanin puu-
te on suurin ongelma tällä 
hetkellä. 

Hän haluaa painottaa, että 
jos israelilaiset sotilaat teke-
vät jotain luvatonta, he jou-
tuvat siitä myös vastuuseen 
ja jopa vankilaan – päinvas-
toin kuin palestiinalaisten 
taistelijat.

Alon Amir uskoo kuiten-
kin, että Tel Avivin Eurovii-
suista tulee varmasti mah-
tava tapahtuma; mukavia 
ihmisiä, hyvää ruokaa, hyviä 
viinejä, houkuttelevat hiek-
karannat jne.

– Kannattaa ehdottomas-
ti tulla paikan päälle juhli-
maan!

D   Viimeksi Alon Amir oli lehdis-
töpäällikkönä Riikassa järjestetyssä 
kilpailussa vuonna 2016.

A

D   Alon Amir on tehnyt yhteistyötä 
myös  vuoden 1973 viisuvoittajan, 
Anne Marie Davidin kanssa.

C   Tässä Alonin seurassa kak-
si Euroviisuvoittajaa – Anne 
Marie David ja Conchita Wurst 
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Suomi-Israel-Yhdistysten Liitto ry:n hallitus

Puheenjohtajisto
Risto Huvila, pj., Espoo, risto@truman.fi
Kenneth Silver, varapj., Porvoo

Jäsenet:
Aleksandra Ahlgren (Hki),  Laila Jouhki (Van-
taa), Juhani Korjula (Hamina), Kai Mannervo 
(Turku), Arto Myllärinen (Hki), Olli Palo (Tur-
ku), Harry Ruotsalainen (Jyväskylä), Timo Sak-
sala (Tre), Sam Weintraub (Espoo)

• Espoon Suomi-Israel yhdistys ry
espoo.israel@gmail.com
www.espoo-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 5779
esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien sarja 
syksystä 2018 kevääseen 2019 torstaisin, 
Helsingin yliopisto, päärakennuksen sali 12, 
Fabianinkatu 33 (3. krs)

torstai 04.04. klo 18.00
“Matkailu Suomesta Israeliin 
1950-luvulta nykypäivään”
Matkatoimistonjohtaja Bo Ekman

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Järjestäjänä Helsingin Suomi-Israel Yhdistys
Lisätiedot Anna Muukkoselta 
armuukkonen@hotmail.com

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

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

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

• 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

perjantai 12.4. Sapattiateria-matka 
Karmel-Kodille.
Kokoontuminen keskustorilla Vanhan Kir-
kon edessä 12.4 n. klo 17.20.
Aterian hinta on 25.00 euroa.
Ilmoittautumiset sapattiaterialle 5.4 mennes-
sä sihteerille puh. 044 355 6736.

• 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

• Liittokokokous ja tulevaisuusseminaa-
ri 30.3. klo 11-18 Tampereella, avoin kaikil-
le Suomi-Israel yhdistysten jäsenille (mainos 
takasivulla).
• Israel-juhla 30.3. klo 19 Kulttuuritalo 
Laikussa Tampereella. Kaikille avoin, vapaa 
pääsy (mainos sivulla 32).
• Israel 71 -juhla 14.5. klo 18:30 Helsingin 
kaupunkikirjasto Oodissa (mainos oikealla).

Liiton tapahtumatJäsenyhdistykset ja tapahtumat
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Kirjallisuuskatsaus

Joukkomurhaajan 
hieroja

Tapio Tamminen avaa uu-
tuuskirjassaan mielenkiin-
toisen sivun suomalaisesta 
sotahistoriasta.

Suomalaistaustainen hie-
roja Felix Kersten pelasti 
natsi-Saksan keskitysleireil-
tä tuhansia ihmisiä. Tämä 
saattaa tulla monelle yllä-
tyksenä, mutta Himmlerin 
maagiseksi buddhakseen 
kutsuma Kersten teki ku-
lissien takana uupumatonta 
työtä vaikuttaakseen natsi-
johtajan päätöksiin.

FT, kulttuuriantropologi, 
toimittaja ja tietokirjailija 
Tapio Tamminen voitti tieto-

kirjallisuuden Finlandia-pal-
kinnon ruotsalaisten rotuo-
pista ja kansalliskiihkoilusta 
kertovalla teoksellaan Kan-
sankodin pimeämpi puo-
li (2015). Eikä palkinto var-
maankaan mennyt vääriin 
käsiin, sen verran eläväisesti 
ja mielenkiintoisesti hän on 
kirjoittanut tämän uutuus-
kirjankin. Helposti unohtaa 
lukevansa historian opusta, 
sillä Tamminen kuljettaa 
tarinaa kuin parhaimmassa 
jännitysromaanissa.

Toisen maailmansodan 
loppupuolella SS-valtakun-
nanjohtaja Heinrich Himm-
ler oli ajautumassa umpiku-
jaan. Saksa oli häviämässä 
sodan. Miten hän onnistuisi 
pelastamaan nahkansa? Mitä 
keskitysleireillä viruville 
vangeille oli tehtävä?

Himmler oli tuntenut suo-
malaisen hierojansa Felix 
Kerstenin jo vuosia, ja tämä 
oli ainut, joka pystyi helpot-
tamaan hänen selittämättö-
miä vatsakipujaan. Samaan 
aikaan, kun SS-valtakunnan-
johtaja tuskaili kolmannen 
valtakunnan romahtamises-
ta, hieroja hioi omaa suun-
nitelmaansa. Keväällä 1945 
Kersten lensi Maailman juu-
talaisneuvoston edustajan 
Norbert Masurin kanssa 
Berliiniin mukanaan Ruotsin 

ristiriitaista persoonaa ja hä-
nen motiivejaan. Kersten on 
jäänyt Suomessa ja Ruotsis-
sa paljolti tuntemattomaksi 
hahmoksi ottaen huomioon 
hänen asemansa monien 
ratkaisevien sodanaikaisten 
tapahtumien keskiössä.

ulkoministeriön antama lista 
ihmisistä, jotka heidän tulisi 
neuvotella vapaaksi keski-
tysleireiltä. Himmler suos-
tui lopulta vapauttamaan 
Ravensbrückin naisten kes-
kitysleiriltä 7 000 vankia. 

Historia tuntee Raoul 
Wallenbergin ja Oskar 
Schindlerin urotyöt, mut-
ta miksi Kerstenin teot ovat 
jääneet unohduksiin? Wal-
lenberg pelasti noin 20 000 
juutalaista ja Schindler 1 200. 
Maailman juutalaisneuvos-
ton edustajien mukaan Kers-
tenin pelastamia juutalaisia 
olisi jopa 60 000. ”Valkoisten 
bussien operaatioksi” kutsu-
tussa hankkeessa pelastet-
tiin Ruotsiin 20 000 vankia, 
mutta Kerstenin sijaan kun-
nian operaatiosta otti Ruot-
sin Punaisen Ristin johtaja, 
kreivi Folke Bernadotte. 
Liioitteluun taipuvaisen 
Kerstenin tarina jäi kansal-
lissankarina juhlitun kreivin 
kertomuksen varjoon. Oliko 
Kersten karismaattinen hy-
väntekijä vai taitava silmän-
kääntäjä? Toimiko hän myös 
vakoojana? Kenen laskuun 
hän vakoili?

Himmler ja hänen suo-
malainen buddhansa kuvaa 
natsijohtajan ja hänen suo-
malaisen hierojansa suh-
detta ja valottaa Kerstenin 

Tapio Tamminen
Himmler ja hänen suomalainen 
buddhansa
Atena, 2018

Rony Smolar
Elämäni kahdeksas päivä
Aikamedia, 2018

Selviytymistarina
Holokaustistahan on teh-
ty kirjoja ja dokumentteja 
pilvin pimein, mutta Rony 
Smolarin uusimman kirjan 
henkilökohtaisuus koskettaa 
tavallista voimakkaammin. 
Kirja on kertomus orvosta 
ja yksin jääneestä juutalais-
pojasta Mayer Franckista, 
jonka tie kulki Lowiczin pik-
kukaupungista Puolan kes-
kiosassa ensin gettoon, josta 
Auschwitzin kuolemanleiril-
le – ja onneksi viimein tur-
valliseen Suomeen.

Vuonna 2012 kuollut 
Mayer Franck ehti kertoa 
tarinansa Rony Smolarille 
vuonna 2000. Ja tuo selviy-
tysmistarina todella ansaitsi 
tulla julkaistuksi.

Kirjassa Franck pohdis-
kelee, miksi juuri hän säilyi 
hengissä ainoana suvustaan. 
Hänet kuljetettiin getosta 
Auschwitziin vain viisi kuu-
kautta ennen kuin venäläiset 
vapauttivat leirin 27. tam-
mikuuta 1945, ja hän selvisi 
kuin selvisikin tuhoamislei-
riltä hengissä.

Viisi vuotta kestäneen 
selviytymiskamppailunsa ai-

taustoittavien sotahistorialli-
sen asioiden kanssa.

Kirja on kertomus ihmisen 
käsittämättömästä julmuu-
desta sekä toisaalta periksi-
antamattomasta luonteesta 
ja halusta selviytyä kerto-
maan tarinaansa tuleville 
sukupolville – jotta historia 
ei toistaisi itseään enää kos-
kaan.

Mielenkiintoista on, että 
Mayer Franck avautui koke-
muksistaan vasta eläkkeellä 
ollessaan, koska nuorena 
miehenä käsivarteen tatu-
oitu numerosarja ei antanut 
hänelle mielenrauhaa.

Jos täytyy etsiä joitain 
puutteita kirjasta, ne löytyvät 
kustantajan toimista. Mayer 
Franckin siteeraukset on 
ladottu konekirjoitustekstiä 
muistuttavalla kirjasimella, 
jotta kyseiset kohdat eroai-
sivat kirjan muusta tekstistä. 
Ideana hyvä, mutta kyseisen 
kirjasimen tilalle olisi var-
masti löytynyt visuaalisesti 
kauniimpikin vaihtoehto. 
Toinen ihmetystä aiheuttava 
asia on kirjan tekovuodeksi 
merkitty 2018, vaikka kirjan 
julkistamistilaisuus järjestet-
tiin vasta 26.2.2019.

Mutta edellä mainituis-
ta huolimatta itse kirja on 
ehdottomasti lukemisen 
arvoinen – eikä pelkästään 
Franckin selviytymistarina-
na vaan myös erinomaise-
na historian kertauksena ja 
muistutuksena.

Kimmo Janas

kana miehelle kehittyi kyky 
olla jatkuvasti valppaana 
ja ennakoida saalistajiensa 
liikkeet.

Suomeen Franckin joh-
datti hänet getossa adop-
toineen perheen äidin veli, 
joka oli jo ennen sotaa tul-
lut Suomeen. Helsingissä 
18-vuotias Franck otettiin 
lämpimästi vastaan ja hän 
sai maamme kansalaisuuden 
vuonna 1954.

Mayer Franck perusti 
oman turkisalan yrityksen 
hyödyntäen geton turkis-
verstaassa oppimiaan taitoja. 
Menestymisen keskellä hän 
ei kuitenkaan unohtanut 
omia kokemuksiaan, vaan 
oli tyytyväinen voidessaan 
auttaa vähempiosaisia.

Erityisen kiitoksen ansait-
see kirjailija kyvystään lo-
mittaa Franckin kertomukset 
kokemuksistaan laajempien 
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ESPOON 
SÄHKÖASENNUS KY

Klaus Salminen 0400 314 120
klaus.salminen@espoonsahkoasennus.fi

A

Israel ja itäisen 
Välimeren maat 

yhdistävät 
kaasumarkkinat

Itäisen Välimeren maat 
ovat tavanneet Kairossa ja 
perustaneet foorumin, jon-
ka avulla he luovat alueelle 
yhteiset kaasumarkkinat. 
Yhteisten markkinoiden 
avulla pystytään vähentä-
mään infrastruktuurikuluja, 
vastaamaan kysyntään ja tar-
jontaan, kehittämään kaup-
pasuhteita ja tarjoamaan kil-
pailukykyisiä hintoja.

Hankkeessa ovat muka-
na Egypti, Israel, Kypros, 
Kreikka, Italia, Jordan ja 
palestiinalaiset. On mahdol-
lista, että myös muita itäisen 
Välimeren maita liittyy myö-
hemmin mukaan.

Kaasufoorumi tulee sijait-
semaan Kairossa. Kansain-
väliset ja alueelliset orga-
nisaatiot valvovat foorumin 
toimintaa.

Houkutteleva tarjous 
rakennuttajille

Israelin kasvavaan matkai-

lualaan sijoittavat yritykset 
saavat nyt nauttia todella 
suosiollisista olosuhteista, 
sillä hotellien rakennuttajilta 
edellytettyä hakuprosessia 
on nopeutettu ja yksinker-
taistettu. Uudet hotellipro-
jektit luokitellaan nykyään 
kaavoitus- ja rakennuslais-
sa ”kansallisiksi infrastruk-
tuurihankkeiksi”, ja ne ovat 
siksi tärkeysjärjestyksessä 
samalla tasolla esimerkiksi 
lentokenttien ja maantei-
den kanssa. Kansallisten 
infrastruktuurien määritel-
mä kattaa nyt myös uudet 
matkailuinfrastruktuurit. 
Projektien hyväksynnästä 
vastaava kansallinen infra-
struktuurikomitea tarjoaa 
kaikki sijoittajien tarvitse-
mat palvelut hakemuksen 
jättämisestä rakennusluvan 
saamiseen saman katon alta. 
Lisäksi Israelin matkailumi-
nisteriö parantaa investoin-

tien kannattavuutta rahoit-
tamalla projekteista jopa 33 
prosenttia.

Vuonna 2017 matkailu-
ministeriö myönsi rahaa 
35 hankkeelle eri puolille 
Israelia. Rahoituksen ko-
konaissumma oli noin 50 
miljoonaa dollaria. Uusien 
huoneiden hakemuksia hy-
väksyttiin samana vuonna 
yhteensä noin 2 570 huo-
neen verran eli 33 prosenttia 
enemmän kuin vuotta aiem-
min. Se todistaa sijoittajien 
kiinnostuksen kasvaneen 
ja osoittaa heidän uskovan 
Israelin markkinoiden voi-
maan ja potentiaaliin.

Israel nimettiin 
innovaatiomestariksi

Yhdysvaltojen johtava kaup-
paorganisaatio Consumer 
Technology Association 
(CTA) on nimennyt Israe-
lin “innovaatiomestariksi” 
yhdessä 15 muun valtion 
kanssa. Maita arvioidaan 
innovaatioystävällisyyden 
pohjalta 14 kategoriassa, 
joissa mitataan muun mu-
assa yritteliäisyyttä, sinnik-
kyyttä ja itseohjautuvia kul-
kuneuvoja.

Israel luokiteltiin aikai-
semmin ”innovaatiojohta-
jaksi”, mutta nostettiin nyt 
”innovaatiomestariksi” eri-
tyisesti sen pohjalta, että 

D   Maineikas Six Senses avaa lop-
pukesällä 2019 Negevin autiomaan 
eteläpuolelle ylellisen kylpylähotel-
likompleksin.
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Sateet virvoittavat
Jerusalemissa satoi yhdessä 
päivässä 136 mm eli kolmen 
kuukauden keskiarvon ver-
ran.

Yllättävä rankkasade on 
aiheuttanut useilla alueilla 
tulvia ja 1200 opiskelijaa 
jouduttiin evankuoimaan 
paikallisesta koulusta, sillä 
koulubussit eivät päässeet 
pihaan, joka oli veden val-
lassa.

Viiden vuoden kuivuuden 
jälkeen tervetulleet sateet 
ovat nostaneet Genesaretin-
järven pintaa jo lähes puoli-
toista metriä.

A Israel käyttää 4,3 % brutto-
kansatuotteestaan tutkimus- 
ja kehitystyöhön ja korkea-
tasoiseen työvoimaan. Jopa 
47 % yliopistotutkinnon suo-
rittaneista valmistuu tieteen, 
teknologian, tekniikan tai 
matematiikan tutkinnoista.

Euroviisujen logo 2019
Israelin yleisradio KAN on 
paljastanut toukokuussa 
Tel Avivissa järjestettävien 
Eurovision laulukilpailujen 
logon.

Logo koostuu kolmesta 
kolmiosta – kahdesta kultai-
sesta ja yhdestä neonsinises-
tä – jotka yhdessä muodos-
tavat tähden. Logon rinnalla 
on jo aikaisemmin julkistettu 
kilpailujen iskulause ”Dare 
to Dream” (Uskalla unel-
moida).

Israelista. Kansainvälisen 
hankintakilpailun voittanut 
israelilainen ELTA Systems 
toimittaa ensimmäiset tutkat 
vuona 2021.

hallinen balladi, jonka ovat 
säveltäneet ja sanoittaneet 
Ohad Shargai ja Inbar 
Wietzman.

Unkarille kaupallinen 
edustusto Jerusalemiin

Tavatessaan helmikuussa 
pääministeri Benjamin 
Netanyahun Jerusalemissa 
Unkarin pääministeri Viktor 
Orban kertoi maansa avaa-
van Jerusalemiin kaupalli-
sen edustuston, jolla tulee 
olemaan myös diplomaatti-
nen asema.

Myöhemmin pääministeri 
Netanyahu kertoi myös Slo-
vakian avaavan innovaatio- 
ja kulttuurikeskuksen Jeru-
salemiin.

Malesia menetti 
vammaisuinnin 

MM-kisat
Kansainvälisen paralym-
piakomitean oli tarkoitus 
järjestää vammaisuinnin 
MM-kisat Malesiassa 29. hei-
näkuutta, mutta maa kielsi 
israelilaisten urheilijoiden 
osallistuminen ilmoittaen 
syyksi Israelin suhtautumi-
sen palestiinalaisiin. Malesi-
an kielteinen suhtautuminen 
israelilaisiin urheilijoihin on 
nyt johtanut MM-kisojen me-
netykseen.

Viime toukokuussa Ma-
lesian uudeksi pääminis-

teriksi valittua Mahathir 
Mohamadia on arvosteltu 
hänen juutalaisvastaisista 
näkemyksistään.

Palkintoja 
elokuvantekijöille

Berliinin elokuvajuhlien eli 
Berlinale-festivaalin pääpal-
kinnon, Kultaisen karhun, 
sai ranskalais-israelilais-
saksalainen elokuva ”Sy-
nonymes”.

Israelilaisen Nadav La-
pidin ohjaama elokuva on 
kertomus Pariisiin muutta-
neesta nuoresta Yoavista, 
israelilaisesta ex-sotilaasta, 
joka pyrkii pääsemään eroon 
synnyinmaansa kansallisuu-
desta – hän mm. päättää olla 
puhumatta sanaakaan äidin-
kieltään hepreaa.

Palkintotuomariston joh-
tajana oli tänä vuonna rans-
kalainen näyttelijä Juliette 
Binoche.

Los Angelesissa järjeste-
tyssä 91. Academy Awards 

-juhlassa puolestaan pal-
kittiin parhaan lyhytfiktion 
Oscarilla israelilainen oh-
jaaja Guy Nattiv. Elokuva 
”Skin” kertoo skinheadistä, 
joka luopuu rasistisesta vi-
hastaan. Holokaustin uhrien 
lapsenlapsi Nattiv kertoo 
elokuvassaan olevan kyse 
koulutuksesta, kuinka kas-
vattaa lapset paremmin.

Parhaan sovitetun käsi-
kirjoituksen Oscarin voit-
ti Spike Leen ohjaama 
”BlacKkKlansman”, jonka 
käsikirjoittajina ovat Kevin 
Willmottin ja Spike Leen 
lisäksi myös juutalaiset 
Charlie Wachtel ja David 
Rabinowitz.

McJesus ärsytti 
kristittyjä

Suomalaisen kuvataitelija 
Jani Leinosen McDonald’s-
krusifiksiteos sai aikaan 
mielenosoituksia Haifan 
taidemuseon edessä.

Sadat arabikristityt vaa-
tivat teoksen poistamista 
”Sacred Goods” näyttelystä 
väkivaltaiseksi kääntyneessä 
mielenosoituksessa, jossa 
loukkaantui kolme poliisia 
kivien ja polttopullojen len-
nellessä.

Myös Jani Leinonen itse 
halusi poistaa teoksensa 
näyttelystä, sillä hän kertoi 
sen olevan mukana ilman 

Logon on suunnitellut te-
lavivilainen suunnittelutoi-
misto Adam Feinberg.

Suomi tilaa 
tykkitutkia Israelista

Suomi tilaa maavoimien 
tykistölle uutta teknolo-
giaa edustavia tykkitutkia 

C   ELM-2311 tykkitutka. 

Vihollisen tykkien pai-
kallistavat tutkat ovat osa 
maavoimien tykistön uudis-
tumista liikkuvampaan so-
dankäyntiin. Tutkia voidaan 
käyttää myös tulenjohtoon 
ja ilmavalvontaan.

Tilaukseen sisältyy myö-
hemmin myös uusien tut-
kien osto-optio sovituilla 
ehdoilla.

Puolustusvoimat ei kerro 
tilauksen arvoa eikä hankit-
tavien tutkien määrää.

Israel kisaan 
balladilla

27-vuotias Kobi Marimi 
on valittu Israelin Eurovii-
suedustajaksi Tel Avivin 
kilpailuun. Siinä missä vii-
mevuotinen edustuskappale 
”Toy” oli nopeatempoinen 
popkappale, tämän vuoden 
edustaja ”Home” on rau-
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hänen lupaansa. Leinonen 
on kertonut liittyneensä 
BDS-boikottiin vastustaak-
seen Israelin valtion vaka-
vaa, vuosikymmeniä jatku-
nutta palestiinalaisten ihmis-
oikeuksien loukkaamista.
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