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Pääkirjoitus

HUOMIO!
Suomi-Israel-yhdistysten liitto ry:n 

tilinumero on muuttunut, 
eikä Holvi-tili ole enää käytössä.

Uusi OP:n tilinumero on:
FI75 5710 5220 1183 18

•  Niin on käynnistynyt vuosi 5780 juutalai-
sen kalenterin mukaan. Eli parhaimmat uu-
den vuoden toivotukset kaikille juutalaisille 
ystävillemme täältä toimituksesta!

Alkanut vuosi on täynnä erilaisia haasteita 
niin Israelissa kuin täällä Suomessakin. Sa-
malla kun oma hallituksemme ottaa vasta ha-
paroivia ensiaskeliaan, Israelissa jännitetään, 
saadaanko hallitusta edes kokoon vai ovatko 

Hauskaa uutta vuotta!

Happy 
Rosh 

Hashan
ah

Trumpin lupaama rauhanpaketti tulee tar-
joamaan Lähi-idän maiden tulehtuneisiin 
suhteisiin.

Noihin asioihin me tuskin pystymme vai-
kuttamaan, mutta sitä vastoin voimme levit-
tää asiallista ja oikeaa tietoa Israelista yhteis-
kunnassamme sekä torjua vääriä, useimmiten 
antisemitistisia huhuja ja käsityksiä tuosta 
ystävyysmaastamme.

            Yksi hyvä keino saada itselleen kun-
           non tietopaketti tilanteesta Israelissa, 
           on osallistua Varpu Haaviston ajan-  
           kohtaiselle luentokiertueelle "Israel
               ja ihmisoikeudet – onko Israelin
                   boikotointi oikeudenmukaista?", 
                 josta tarkempaa tietoa sivun 14 
                  mainoksessa.

                      Vielä kerran, onnea ja 
                       menestystä alkaneelle 
                         vuodelle!

edessä kolmannet vaalit ensi keväänä.
Mielenkiintoista on myös 

nähdä, mitä Donald 
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Kansikuva:
Israelin pitkäaikaisin pääministeri on kohdannut vii-
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Risto Huvila

Auschwitzista selvinneen 

elämäntarina

Lähes 3 000 tuotetta  |  Nopeat toimitukset 
Turvallinen  |  Palveleva  |  Helppokäyttöinen

Tilaa nyt Aikashopista!

Kertomus juutalaisvainon käsittämättömästä pahuudesta mutta  
myös selviytymisestä ja sitkeästä elämänhalusta. Kirja perustuu  
Mayer Franckin kertomuksiin, jotka hän on 
jakanut kirjan kirjoittajalle, Rony Smolarille.

2950
€

Rony Smolar 
ELÄMÄNI KAHDEKSAS
PÄIVÄ – MAYER FRANCKIN 
SELVIYTYMISTARINA

“Minä, Mayer Franck, 

olen kulkenut 

helvetin portista ja 

nähnyt irti päässeen 

hulluuden.”

• Kulunut vuosi ei ole jättänyt ketään maa-
ilmanpolitiikkaa seuraavaa kylmäksi. Isra-
elissa on ollut hässäkkää ja hämmentäviä 
tilanteita, mutta niitä on ollut myös Britanni-
assa, Espanjassa ja Yhdysvalloissakin. Näihin 
verrattuna oma kansallisteatterimme on ollut 
melko laimeata katseltavaa.

Jotenkin tuossa israelilaisessa politiikassa 
ihastuttaa sikäläisten poliitikkojen periaat-
teellisuus omien asioittensa ajamisessa, kun 
taas suomalaista politiikkaa tuntuu leimaa-
van takinkäännön kulttuuri, jossa äänestäjille 
annetuilla lupauksilla ei hetken päästä ole 
minkäänlaista arvoa.

Tämä arvottomuus heijastuu suomalaisen 
politiikanteon ohella myös mediassa. Olen 
hiljattain lähettänyt reklamaatioita johtavien 
suomalaisten medioiden päätoimittajille ja 
asianomaisille toimittajille heidän kirjoitta-
mistaan Israelia koskevista jutuista, jossa he 
systemaattisesti antavat osatotuuksilla tai 
suoranaisella vääristelyllä Israelista kieltei-
sen kuvan. Esim. Yle ja Suomen Kuvaleh-
ti ovat verranneet Golanin ja Länsirannan 
miehitystä Venäjän 2014 tekemään Krimin 
miehitykseen, mikä ei voisi olla enempää 
ristiriidassa historiallisen totuuden kanssa.

Hesarilta sain vastauksen, joka ei miten-
kään ottanut kantaa esille nostamaani asiaan. 
Yle ei ole katsonut tarpeelliseksi vastata koh-
teliaaseen kirjeeseeni mitenkään. 

Näiden ”maailman vapaimpien medioi-
den” kanssa samoilla linjoilla oli syyskuussa 
YK:n yleiskokouksessa puhunut Turkin pre-

Arvotonta 
menoa

sidentti Recep Tayyip Erdogan, joka esitti 
Israelin kartan neljältä eri vuosikymmeneltä 
ja kertoi, kuinka Israel on varastanut pales-
tiinalaisten maat.

Viime vuosina valeuutiset eli fake news 
ovat tulleet ns. liberaalin lehdistön aktiivi-
seen sanavarastoon, mutta tuntuu, että heiltä 
jää näkemättä hirsi omassa silmässään.

Suomi-Israel yhdistysten tehtävänä on 
edistää ystävyyttä kansojemme välille ja se 
vaatii myös aktiivista yhteydenpitoa niin pai-
kallisiin kuin valtakunnallisiinkin medioihin. 
Otetaan rohkeasti kynä käteen ja lähetetään 
perusteltua ja asiapohjaista viestiä päätoi-
mittajille. 

Asiapohjaa voi vahvistaa marraskuussa 
Varpu Haaviston vetämillä Israel ja ihmis-
oikeudet -luennoilla. Katso luentoaikataulu 
sivulta 14.

Puheenjohtajan mietteitä
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Risto Huvila

Vaakalaudalla on pääministerin 
poliittinen ura ja jopa vapaus.

• Pääministeri Benjamin Netanyahun ke-
väinen päätös hajottaa Knesset ja julistaa 
uudet vaalit hänen epäonnistuttuaan koko-
amaan parlamentin enemmistön vaatimaa 
hallituskoalitiota, tuli kaikille yllätyksenä. 
Yleisesti odotettiin, että entisen ulko- ja 
puolustusministerin Avigdor Lieberma-
nin johtama Yisrael Beiteinu -puolue olisi 
kuitenkin lähtenyt Netanyahun hallitukseen, 
mutta hanke kaatui Liebermanin vaatimuk-
seen poistaa yeshiva-kouluissa opiskelevien 
ortodoksinuorukaisten vapautus asevelvol-
lisuudesta.

Yllätys oli myös se, että vaikka Netanya-
hu ei onnistunut muodostamaan parlamentin 
enemmistöön nojaavaa enemmistöhallitus-
ta, hän onnistui saamaan parlamentin ha-

jottamiseen ja uusiin vaaleihin vaadittavan 
lakiesityksen taakse 66 Knessetin 120 kan-
sanedustajasta, juuri ennen kuin presidentti 
olisi antanut hallituksenmuodostustehtävän 
vaaleissa toiseksi tulleen Sininen ja valkoinen 
-ryhmittymän johtajalle, entiselle puolustus-
voimien komentajalle Benny Gantzille.

Syyskuun 17. päivänä pidetyt uudet vaa-
lit eivät kuitenkaan tuoneet ratkaisua pat-
titilanteeseen, vaan päinvastoin heikensivät 
Netanyahun mandaattia hänen johtamansa 

Likud-puolueen hävitessä 32 paikalla Gant-
zin Sininen ja valkoinen -ryhmittymälle, joka 
onnistui saamaan 33 paikkaa. 

Monien Israelin politiikkaa pitkään seuran-
neiden mukaan syys-kesän vaalikampanja 
oli likaisin miesmuistiin, ja olikin jossakin 
määrin yllättävää, että Netanyahu ryhtyi heti 
vaalituloksen selvittyä ajamaan kiivaasti kan-
sallista eheytymistä ja kahden suurimman 
puolueen muodostamaa yhtenäishallitusta. 
Tähän ei kuitenkaan Gantz suostunut, koska 
oli kampanjassaan luvannut, ettei menisi sa-
maan hallitukseen rikostutkinnan kohteensa 
olevan poliitikon kanssa. Avigdor Lieberman 
ei edelleenkään suostunut antamaan tukeaan 
Netanyahulle, joten maan poliittinen tilanne 
on jälleen umpikujassa. 

Koska ilmeisesti kukaan ei halua kolman-
sia vaaleja, presidentti Reuven Rivlinillä 
oli kiire saada hallitusneuvottelut käyntiin 
ennen 29.9. vietettävää juutalaista uutta 
vuotta  ja hän päätyi antamaan hallituksen 
muodostamisen – yllätys yllätys – Benjamin 
Netanyahulle. Tälle oli toki looginen peruste, 
sillä Netanyahun suunnittelema hallitus oli 
saanut taakseen kaikkiaan 55 kansanedus-
tajaa, Gantzin saadessa 54. Osa arabien 
muodostaman ja vaaleissa kolmanneksi 13 
paikalla tulleen yhteislistan (Joint list) kan-
sanedustajista antoi äänensä Gantzille, osan 
pidättäytyessä tukemasta kumpaakaan. 

Liebermania on mediassa nostettu näi-
den vaalien kuninkaantekijäksi, ja siksi hän 

Onnistuuko Netanyahu?

saattaa hyvinkin nousta, koska hänellä on 
mahdollisuus tehdä kummasta tahansa – Ne-
tanyahusta tai Gantzista – maan pääministeri, 
huolimatta siitä, että Liebermanin puolue sai 
parlamenttiin vain kahdeksan paikkaa. Ei ole 
myöskään poissuljettu ajatus, etteikö Lieber-
man taitavana poliittisena pelurina pyrkisi 
pujottelemaan tässä kaaoksessa itsensä val-
lan huipulle.

Benjamin Netanyahulle nämä hallituskes-
kustelut ovat elämän ja kuoleman kysymys, 
ainakin poliittisesti. Pääministeriä vastaan on 
menossa tällä hetkellä kolme merkittävää 
lahjonta- ja petostutkimusta, ja maan oikeus-
kansleri Avichai Mendelblit on kutsunut 
Netanyahun kuultavaksi lokakuun 3. päivä-
nä. Netanyahu pyrki saamaan kuulemisen 
julkiseksi, mutta Mendelblit ei sitä hyväksy-
nyt. Kuulemisen perusteella oikeuskansleri 
päättää, nostetaanko Netanyahua vastaan 
syytteitä vai ei.
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Risto Huvila

• Pääministeri Benjamin Netanyahun 
aktiivinen diplomatia on vahvistanut sekä 
Israelin että erityisesti Jerusalemin asemaa 
maailman pääkaupungeissa. Kun vielä muu-
tama vuosi sitten Israelin diplomaatit joutui-
vat olemaan pääasiassa puolustuskannalla 
kansainvälisessä keskustelussa, Netanyahu 
on onnistunut kääntämään kansainvälisen 
fokuksen israelilaisen teknologiaan ja sen 
saavutuksiin mm. terveyden- ja hyvinvoin-
nin, asejärjestelmien, vedenpuhdistuksen ja 
maanviljelyksen alueilla. 

Israel on myös ollut aktiivinen tarjoamaan 
apuaan ja lähettämään pelastusmiehistöjä 
kansainvälisiin luonnonkatastrofeihin, ehtien 
yleensä paikalle heti paikallisten pelastajien 

Teknologiadiplomatia 
kantaa hedelmää

kintereillä.
Vuoden 2018 lopussa Israelilla oli diplo-

maattisuhteet 163 valtion kanssa, ja YK:n 
193 jäsenvaltiosta 26 muslimimaata on pi-
dättäytynyt tunnustamasta Israelin valtiota, 
Bhutanin, Kuuban ja Pohjois-Korean ohella. 
Tämän hetken diplomaattisessa ilmastossa 
ei tosin olisi ihme, jos Persianlahden poh-
joispuolella sijaitsevat maat, kuten Arabiemi-
raatit, Saudi-Arabia ja Oman tunnustaisivat 
Israelin, siksi kiinteää jo maiden yhteistyö 
on Israelin kanssa.

Viime aikojen suurimmat diplomaattiset 
avaukset Netanyahu on onnistunut teke-
mään Intiaan ja Brasiliaan, jotka molemmat 
tarjoavat käsittämättömän suuret markkinat 
israelilaiselle teknologialle ja toki muillekin 
tuotteille. Netanyahu on ystävystynyt 1,4 
miljardin asukkaan Intian pääministerin Na-
rendra Modin kanssa, joka on ostanut is-
raelilaisia asejärjestelmiä viime vuosina noin 
8 miljardin euron arvosta, ja Brasilian yli 210 
miljoonan ihmisen markkinat tarjoavat suuret 
mahdollisuudet israelilaisille tuotteille. 

Sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Guatemala 
avasivat suurlähetystönsä Jerusalemissa tou-
kokuussa 2018, lähetystöjen siirtorintamalla 
on ollut hiljaisempaa. Aiemmin tänä vuonna 
Tšekki ja Unkari ovat avanneet diplomaatti-
set edustustot Jerusalemissa, ja tällä hetkellä 
odotetaan eniten Brasilian uuden presidentin 
Jair Bolsonaron toteuttavan vaalilupauk-
sensa ja siirtävän suurlähetystön Jerusale-
miin. Maaliskuisella vierailullaan Bolsonaro 
ilmoitti avaavansa ”kauppaa, investointeja, 
teknologiaa ja innovaatiota” edistävän dip-
lomaattistatuksella olevan toimiston Jerusale-
miin, mikä oli pettymys israelilaisille.

Heinäkuussa Kroatian presidenttinä vuo-
desta 2015 toiminut Kolinda Grabar-Kita-
rovic teki virkakautensa jo kolmannen vie-

D  Kroatian presidentti Kolinda Grabar-Kitarovic tapasi pääministeri Netanyahun Jerusalemissa 29.7.2019.

C  Israelin ja Intian pääministerit ovat ystävystyneet, 
mikä on näkynyt myös lisääntyneenä kaupankäyntinä 
maiden välillä.

railunsa Israeliin. Pääministeri Netanyahun 
kanssa pitämässään lehdistötilaisuudessa 
presidentti ilmoitti tavoitteensa nostaa maan-
sa suhteet Israelin kanssa ystävyystasolta 
strategiseksi kumppanuudeksi innovaation ja 
teknologian alueilla. Suurlähetystön siirtoon 
presidentti ei kuitenkaan ottanut kantaa. 

Elokuussa väliamerikkalainen Honduras ja 
Naurun Tyynessämeressä sijaitseva mikro-
valtio ilmoittivat tunnustavansa Jerusalemin 
Israelin pääkaupungiksi. Hondurasin presi-
dentti Juan Orlando Hernandez vierailikin 
jo Jerusalemissa avaamassa ”diplomaattisen 
toimiston”, joka toistaiseksi palvelee Tel 
Avivissa olevan suurlähetystön kaupallise-
na edustustona. Hernandez odottaa Israelin 
avaavan seuraavaksi suurlähetystön maansa 
pääkaupunkiin Tegucigalpaan, minkä jäl-
keen Hondurasin suurlähetystö voisi siirtyä 
Jerusalemiin. Naurulla ei liene resursseja 
avata lähetystöä. 

Viimeisin maa, joka on ilmoittanut avaa-
vansa suurlähetystönsä Israelissa, on Arme-
nia, jolla tosin on ollut diplomaattisuhteet 
Israelin kanssa jo vuodesta 1992. Lähetystö 
avattaneen Tel Aviviin alkuvuodesta 2020.

ISRAEL TÄNÄÄN 
-KONFERENSSI

25.1.2020
Espoon helluntaikirkolla

israeltoday.fi



11 JEDIDUT • 3 / 201910JEDIDUT • 3 / 2019

Samalla kun olemme saaneet 
seurata antisemitismin 
voimakasta kasvua eri puolilla 
maailmaa, on myös oma 
juutalainen yhteisömme ja jopa 
Israelin suurlähetystö joutuneet 
kohtaamaan antisemitistista 
ilkivaltaa.

• Israelin Helsingin-suurlähetystö on saanut 
viimeisen puolentoista vuoden aikana kokea 
jo 15 kertaa juutalaisvastaista häirintää. Valta-
osa tapauksista on ollut hakaristejä, Hitlerin 
kuvia ja uusnatsijärjestön logoja sisältävien 

tarrojen liimaamista lähestystörakennuksen 
alaoviin ja suurlähetystön kylttiin.

Marginaalinen ryhmä
– Israelilaisena, juutalaisena ja holokaustista 
selvinneiden poikana en ole koskaan aikai-
semmin joutunut todistamaan tällaista edes 
asuessani Israelissa tai toimiessani lähetys-
töissämme monissa eri maissa ennen tänne 
Suomeen saapumistani. Isoäitini oli kyllä ker-
tonut, mitä sukulaiseni joutuivat kokemaan 
sota-aikana natsihallinnon alla, muistelee 
Israelin suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg.

– Nyt jouduin ensimmäistä kertaa eläessäni 
todistamaan omin silmin tällaista antisemi-
tististä hyökkäystä, ja voitte uskoa, minkä-
laisen tunnemyrskyn keskelle jouduin. Ja 
missä koin tämän, täällä Suomessa! Tässä 
ystävällisessä maassa, jossa tällainen ilkivalta 
ei onneksi ole tavallista.

Maassa, joka säästi juutalaisen väestönsä 
toisen maailman sodan aikana – ja nyt olem-

me saaneet nähdä omin silmin antisemitis-
min nousun parin viime vuoden aikana, hän 
huokaisee ja jatkaa:

– Tiedämme kaiken tämän ilkivallan taka-
na olevan hyvin pieni marginaalinen ryhmä, 
joka ei suinkaan edusta valtaosan suomalais-
ten asenteita. Mutta heitä liikkuu keskuudes-
samme, ja väittäisin heidän saavan vaikutteita 
myös ulkomaisilta tahoilta.

Ilkivalta eskaloituu
Suurlähetystö on ollut joka kerta yhteydessä 
poliisiin sekä asianmukaisiin tahoihin, sillä 
on muistettava, että kyseessä on ulkomainen 
lähetystö. 

– Eikä kyseessä ole pelkästään hyökkäys 
yhtä lähetystöä vastaan, vaan se on antisemi-
tistinen hyökkäys Israelin valtion edustustoa 
vastaan! Kyse ei ole siis vain jonkun huma-
laisen törmäilystä, Segev-Steinberg painottaa.

Viranomaiset ovat olleet hänen kertoman-
sa mukaan hyvin yhteistyöhaluisia, mutta mi-
tään tuloksia ei ole tullut, ilkivallan tekijöitä 
ei ole saatu kiinni ja vastuuseen teoistaan.

Viime helmikuussa lähetystön edessä jär-
jestettiin – todennäköisesti Pohjoismaisen 

vastarintaliikkeen järjestämänä – laiton pa-
rinkymmenen hengen mielenosoitus.

Mielenkiintoista on, että mielenosoituk-
sen järjestäjät laittoivat videon tapahtumasta 
myös omalle nettisivulleen – eli kriminalisoi-
vat itse itsensä.

Korkein oikeushan on väliaikaisesti kiel-
tänyt Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) 
toiminnan, kunnes saadaan lopullisesti rat-
kaistua liikkeen määräämistä lakkautettavak-
si koskeva juttu. Turun hovioikeus päätti jo 
viime vuoden syyskuussa, että PVL ja sen 
taustayhdistys Pohjoinen perinne on lak-
kautettava.

Viimeisin ja toistaiseksi myös vakavin häi-
rintä tapahtui 21. heinäkuuta, jolloin lähe-
tystörakennuksen alaoven ikkunat potkittiin 
rikki.  

– Nyt kyseessä ei ollut enää tarrojen lii-
maaminen vaan fyysinen, antisemitistisen 
ideologian aiheuttama hyökkäys Israelin 
suurlähetystöä vastaan, suurlähettiläs Segev-
Steinberg huomauttaa.

– Olemme nähneet tässä jo pitkään jat-

Antisemitismi nostaa päätään meilläkin
Kimmo Janas

D  – Jouduin täällä Suomessa todistamaan ensimmäis-
tä kertaa elämässäni antisemistista hyökkäystä, toteaa 
suurlähettilas Dov Segev-Steinberg.

C  2.2.2019 järjestettiin lähetystön edessä laiton 
mielenosoitus.

A
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C   Viime vuonna lähetystön kyltti tuhrittiin Pohjoismai-
sen vastarintaliikkeen tarroilla.

kuneen uusnatsivaikutteisen toimintamallin, 
joka voimistuu kerta toisensa jälkeen.

Syytä huoleen
Israelin ulkoministeriö kutsui kesällä kahdes-
ti Suomen ulkoministeriön edustajan kuul-
tavaksi viimeisimmän tapauksen johdosta. 
Ensimmäisessä kuulemisessa oli paikalla 
Suomen Israelin-suurlähetystön varapääl-
likkö ja toisella kertaa suurlähettiläspäiviltä 
Suomesta asemapaikalleen palannut  suurlä-
hettiläs Kirsikka Lehto-Asikainen.

Suomen viranomaisten toivotaan löytävän 
tekijät ja tuovan heidät oikeuden eteen. Vi-
ranomaisten toivotaan myös löytävän keinoja 
vastaavien tapausten estämiseksi tulevaisuu-
dessa.

– Ulkoministeriömme on erittäin huolestu-
nut pitkittyneestä tilanteesta, jolle toivomme 
Suomen viranomaisten löytävän ratkaisun 
mahdollisimman nopeasti. Ensiksi tietenkin 
lähetystömme turvallisuuden takaamiseksi, 
kuten Wienin sopimus edellyttää. Mutta ha-
luamme myös lähetystöämme vastaan hyö-
känneet edesvastuuseen teoistaan, painottaa 
Segev-Steinberg.

– Toivomme myös hallituksenne ottavan 
kantaa tapahtuneisiin julkisesti ja ilmoittavan, 
ettei tuollaista toimintaa sallita Suomessa. 
Onhan muistettava, että Suomi on ainoa maa 
Euroopassa, jonka hallitus pelasti juutalaisvä-
estönsä, eikä luovuttanut heitä natsien käsiin.

Paljon yhtäläisyyksiä
Maittemme välillä on erittäin hedelmällinen 
yhteistyö. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 70 
vuotta diplomaattisuhteiden solmimisesta, 
eikä koskaan ole ollut mitään eripuraa mil-
lään osa-alueella.

– Me arvostamme suomalaista osaamista 
ja kulttuuria erittäin korkealle. Olenkin usein 
sanonut, että sen lisäksi, että lipuissamme 
toistuvat samat värit, olemme hyvin saman-
laisia pieniä valtioita keskellä geopoliittisesti 

vaikeita alueita. Maillamme ja kansoillamme 
on hyvin paljon yhtäläisiä piirteitä.

Sen jälkeen, kun mediassa uutisoitiin 
noista ilkivallanteoista, suurlähettiläs Segev-
Steinberg kertoo saaneensa lukemattomia 
yhteydenottoja ja tukikirjeitä Israelin ystäviltä 
ympäri Suomea. 

– Tavalliset kansalaiset ovat kertoneet hä-
peävänsä tapahtumia ja pyytäneet suoma-
laisten puolesta anteeksi. Sain myös monia 
viestejä ja puhelinsoittoja kollegoiltani eri 
lähetystöistä, joissa tuomittiin ulkomaiseen 
lähetystöön kohdistuva vandalismi. 

– Tehtäväni ei tietenkään ole neuvoa pai-
kallisia viranomaisia, kuinka toimia, mutta 
mielestäni on tärkeää ilmaista huolemme 
näiden tapahtumien johdosta, hän lisää.

Valtiovalta vaitonaisena
Viime itsenäisyyspäivänä äärioikeiston edus-
tajat kantoivat mielenosoituskulkueessaan 
useita hakaristilippuja, mikä herätti yleistä 
keskustelua ja mm. silloinen pääministeri 
Juha Sipilä totesi, etteivät natsiliput kuulu 
Suomeen.

Israelin suurlähetystöä kohtaan tehtyyn 
ilkivaltaan valtiovaltamme ei ole ottanut – 
ainakaan vielä – julkisesti kantaa. Suurlähetti-
läs Kirsikka Lehto-Asikainen julkaisi Israelien 
suurimmalla nettisivustolla ystävällisen kir-
jeen, jossa pahoitteli ja tuomitsi tapahtuneen. 

Mutta kirje oli kohdistettu israelilaisväestölle, 
ei siis suomalaisyleisölle.

Pyysin artikkeliin kommenttia sisäministeri 
Ohisalolta, joka vastasi seuraavasti: 

”Pidän antisemitististä viharikollisuutta 
ilmiötä vakavana, kuten muutakin vähem-
mistöihin kohdistuvaa viharikollisuutta. 
Hallitusohjelman mukaisesti rasismia ja 
syrjintää torjutaan kaikilla yhteiskunnan 
osa-alueilla ja sisäministeriö osallistuu tä-
hän työhön. On tärkeää puuttua paitsi konk-
reettisiin turvallisuusuhkiin, myös korostaa 
ennalta ehkäisevää toimintaa yhteiskunta-
rauhan ylläpitämisessä ja antisemitismin 
torjumisessa. Sisäministeriössä valmistellaan 
parhaillaan kolmatta väkivaltaisen radikali-
soitumisen ja extremismin toimenpideohjel-
maa, jossa on huomioitu myös antisemitismi 
Suomessa sekä erityisesti uskonnollisten yh-
teisöjen turvallisuus ja osallistuminen väki-
valtaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin 
ehkäisyyn.”

No, kommentissa ei nyt suoraan otettu 
kantaa Israelin suurlähetystön kohtaamaan 
ilkivaltaan, mutta tästä on hyvä jatkaa. 

Julkinen ”radiohiljaisuus” on tietenkin 
huolestuttavaa. Muistellaanpa vain, kuinka 
1930-luvulla natsismin ottaessa ensiaskeliaan 

C Toistaiseksi  vakavin häirintä tapahtui 21. heinä-
kuuta, jolloin lähetystörakennuksen alaoven ikkunat 
potkittiin rikki.  

A   26.3.2019 oli vuo-
rossa jälleen uusi tar-
rahyökkäys Israelin 
Helsingin-suurlähe-
tystöä vastaan.

juutalaisvastaisista teoista vaiettiin – ja mikä 
olikaan lopputulos. Mikä alkaa tarrojen lii-
mailuna, voi hyvin nopeasti johtaa väkival-
taisuuksiin, kuten on jo tapahtunut monissa 
länsimaissa.

A
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• Liiton puheenjohtaja Risto Huvila on 
vuosia ollut aktiivinen Israelin puolestapu-
huja ja kirjoittaja kotimaassa, mutta nyt hä-
nen tekstejään löytää myös kansainvälisiltä 
foorumeilta, kun Risto aloitti Times of Israel 
-uutissivuston blogistina elokuussa.

Bloginsa esittelytekstin mukaan Huvila 
tarkastelee Euroopan ja Amerikan Lähi-
idän politiikkaa ja antisemitismiä evanke-
listen linssien läpi. Ensimmäiset tekstit ovat 
liittyneet eurooppalaiseen antisemitismiin ja 

Risto Huvila bloggaa
nyt myös englanniksi

Jerusalemin kansainväliseen asemaan.
Times of Israel on yksi Israelin suurim-

mista englanninkielisistä uutissivustoista yli 
3,5 miljoonalla kuukausittaisella lukijallaan. 
Risto jatkaa blogistina myös Seurakuntalai-
nen.fi:ssä.

Riston kirja Israelin ihme ja presidentti 
Truman julkaistiin kesällä 2018 englanniksi 
ja espanjankielinen versio tulee markkinoille 
keväällä 2020.
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Arto Perämäki

Kuten Gazan rajan historiasta 
muistamme, Gazassa vallan 
ottanut terroristijärjestö Hamas 
on ampunut Etelä-Israelin 
alueelle jo noin 25 000 rakettia/
kranaattia vuodesta 2005 saakka. 
Israel on käynyt kolme lyhyttä 
sotaa Hamasin kanssa vuosina 
2009, 2012 ja 2014. Vuoden 2018 
aikanakin on käytiin kaksi lyhyttä 
raketti-iskujaksoa Israeliin, 
aikavälillä 11-13.11.2018. Tuolloin 
ammuttiin Gazasta lähes 500 
rakettia/kranaattia eteläiseen 
Israeliin.

• Vuoden 2019 aikana on Sderotiin ammuttu 

useita kymmeniä raketteja ja raketti-iskuissa 
on loukkaantunut useita siviilejä. Sderot Me-
dia Centerin mukaan Gazasta on ammuttu 
elokuusta 2005 (Israel vetäytyi alueelta) 
edellä mainitut n. 25 000 rakettia/kranaat-
tia. Raketti-iskuissa on menehtynyt Israelissa 
kaikkiaan 61 uhria, heistä 10 Sderotissa ja 
lähiympäristössä.

Sderotin pormestari Alon Davidi kehot-
tikin tilanteeseen tuskastuneena elokuussa 
2019, että hallituksen tulee ryhtyä täysimit-
taiseen operaatioon Hamasia vastaan lopet-
taakseen raketti-iskut Gazasta Israeliin.

PTSD-oireilua
Sderotin noin 24 000 asukkaan rajakaupunki 
on hyvin usein Hamasin ja Islamic Jihadin ra-
ketti-iskujen kohteena. Alueelle on ammuttu 
jo n. 10 000 rakettia/kranaattia vuodesta 2001 
lähtien. Alueena Sderot sijaitsee lähimmillään 
vain noin kilometrin päässä Gazan rajasta, 
jolloin Red Colour-rakettihälytysjärjestelmän 
sireenien hälyttäessä, asukkailla on vain 5-15 
sekuntia aikaa hakeutua suojaan lähimpään 

sheltteriin tai oman asunnon turvahuonee-
seen. Myös kaupungin bussipysäkit (120) on 
kaikki suojattu.

Jo 10 asukasta on menehtynyt (2019) Sde-
rotissa ja satoja on haavoittunut. Kaikki tämä 
on aikaansaanut pelkotiloja lapsissa ja PTSD-
oireilua (Post-traumaattinen stressihäiriö), 
joka vaikuttaa lasten psyykkeeseen tuoden 
jatkuvan pelon ja turvattomuuden tunteen. 
Hyvin tyypillinen sairaus siis sotatoimialueen 
lapsilla.

Hamasin käyttämät raketit ulottuvat jo lä-
hes sadan (100) kilometrin päähän Gazan 
rajasta ja täten altistavat vähintäänkin 2-3 mil-
joonan asukkaan päivittäisen turvallisuuden 
rajaseudulla rakettihälytyksen sattuessa.

Päiväkausia sheltterissä
PTSD:n (Post-traumatic-stress-disorder) oi-
reina lapsilla on uniongelmat, painajaiset 
ja lapsilla erityisesti taantuminen, vuoteen-
kastelu ja välttämiskäyttäytyminen eri sosi-
aalisissa tilanteissa. Aikuisilla tämä ahdis-
tuneisuushäiriöksi diagnosoitu sairaus voi 
kehittyä jostain äkillisestä traumaattisesta 
kokemuksesta edeltävästi (rakettiräjähdys), 
oireina on hikoilu, uniongelmat, masennus/
muistiongelmat ja riskitekijänä voi olla myös 
lisääntynyt päihteiden käyttö.

Sderotin mielenterveysklinikan johtaja Dr. 
Adriana Katz kertoo klinikan hoitavan tu-
hansia PTSD-oireista kärsiviä potilaita, joista 
ainakin kolmasosa lapsipotilaista kärsii sel-

vistä oireista. Eskolin alueella onkin tehty 
tutkimusta lasten pommisuojissa  piirtämistä 
kuvista, samalla analysoiden mitä lapsi läpi-
käy piirtämällään kuvalla.

Viimeisimmän ison raketti-iskun aikana 
marraskuussa 2018, jolloin alueelle ammut-
tiin lähes 500 rakettia ja kranaattia, moni 
lapsiperhe vietti lähes 2 vuorokautta yhtä-
mittaisesti sheltterissä tai turvahuoneessa. 
Vanhemmat yrittivät saada lapsen arjesta 
kuitenkin mahdollisimman tavallista ja heil-
le luonnollinen tapa sireenien huutaessa 
ja rakettien räjähdellessä oli piirtää asioita 
paperille.

Voimakasta värien käyttöä
Tutkimuksessa ammattitulkitsija Michal Wei-
mar löytää lasten piirtämistä kuvista vakavaa 
ahdistusta, joka heijastuu lapsen erilaisena 
todellisuutena. Vaikka lapsi piirtäessään yrit-
tää luoda kuvaa osana jokapäiväistä elämää, 
löytyi kuvista viitteitä ahdistuksesta esimer-
kiksi voimakkaana värien käyttönä.

Eräässä kuvassa 6 -vuotias Shani oli piir-
tänyt talon, joka kuvaa kotia, ja talon ylä-
puolella molemmilla sivuilla on miekalla ja 
kilvellä varustautunut vartija. Kukat oven 
molemmin puolin symmetrisesti luovat ku-
vat suojasta samoin kuin yläpuolella olevat 
aseistautuneet vartijat. Kuva suojelevista var- A

Israelilaislasten kokemuksia 
rakettihyökkäysten aikana

C   Kuva eräästä Sderotin 120:stä sirpalesuojatusta 
bussipysäkistä.
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A tijoista luo erilaisen todellisuuden ja värien 
käyttö on poikkeuksellisen ”neuroottista”.

Toisessa kuvassa kuvataan turvahuone, 
jossa on ihmisiä ja talon ulkopuolella hä-
lytyssireenien muodostamia ääniaaltoja ja 
koko talon päällä on valtavan iso ihmisen 
kämmen. Lapsi kuvaa nukkuvansa turva-
huoneessa, itseasiassa käytävällä, kertoo 
lapsen äiti, koska varsinaista turvahuonetta 
ei talossa ole.

Michal Weimarin arvio ja tulkinta kuvasta 
on, miten se visuaalisesti esittää hälytyssiree-
nin tuottamaa ahdistusta, jota kuvaa lapsen 
piirtämät isot ääniaallot hälytyssireeneistä, 
jotka syntyy rakettihälytyksestä. Hänen piir-
tämänsä jättiläismäinen käsi kodin yläpuolel-
la kuvaa häntä jonkinlaisena supersankarina, 
joka pyrkii pysäyttämään sodan.

Onko auttajia riittävästi?
Erään Sderotissa asuvan kuusivuotiaan lap-
sen äiti kertoo että, viimeisimmän raketti-
hyökkäyksen aikana lapsi tulee ”ahdistu-
neeksi” ja aivan kuin ”jäätyy”, lamaantuu, 
kun aikaa on vain muutama sekunti juosta 
suojaan. Äidin kertoman mukaan näin ei 

koskaan ennen ole tapahtunut ja vanhem-
mat päättivät selittää lapselle tilanteen, miksi 
kannattaa hakeutua suojaan.

Dalia Cohen, johtaja varhaislapsuuden 
ja perheen -koulutusohjelmasta, kehittää-
kin neuvoja, joilla estää lapsien sotapelot, 
kertomalla että myös vanhemmat pelkäävät 
joskus ja se on normaalia. Jos lapsi reagoi 
äärimmäisellä tavalla, esimerkiksi kastele-
malla vuoteen pelätessään, pyrkimyksenä 
on luonnollista hyväksyä asia sellaisenaan.

Tärkeintä on että lapsi tuntee olevansa tur-
vassa, vaikka pommisuojassa piirtämässä tai 
leikkimässä jotain lapselle luontaista toimin-
taa. Vanhempien tulee luoda turvallisuuden 
tunne ja hyvä keino on, että vanhemmat si-
sarukset kannustavat ja rohkaisevat nuorem-
pia sisaruksiaan rakettihälytyksien aikana. 
PTSD:n hoidossa on tärkeää ns. psykiatrinen 
jälkipuinti, joka vaatii siihen erikoistuneita 
psykologeja.

Todella iso kysymys onkin, mitä tämä 
Gazan rajan läheisyys sotatoimialueena jo 
vuosia jatkuneena, aikaansaa lasten mieles-
sä? Onko apua ja auttajia riittävästi saatavilla 
traumojen purkamiseen? Lapset, niin myös 

palestiinalaisalueilla rajan takana, ovatkin 
suuri ryhmä, jonka psyykkeen korjautumis-
ta tulevaisuudessa pohtivat niin vanhemmat 
kuin apua tarjoavat auttajatkin. 
Lähteet: 
• Sderot Media Center: Facts and statistics 
on Sderot.
• Sderot Media Center: Sderot a city of PTSD 
without post

Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n (jäl-
jempänä Liitto) tietosuojaseloste noudattaa 
EU:n uutta tietosuoja-asetusta (GDPR), joka 
astui voimaan 25. toukokuuta 2018. Ase-
tuksessa määritellään, kuinka liitto ja sen 
jäsenyhdistykset käsittelevät henkilötietoja 
sekä mitä oikeuksia sinulla yksityishenkilö-
nä on liittyen henkilötietoturvaasi.

Liitto käsittelee henkilötietoja jäsenilleen 
ja muille sidosryhmilleen suuntautuvassa 
viestinnässään sekä verkkokaupan ostos-
ten yhteydessä. Esimerkkejä edellä maini-
tusta ovat jäsenlehdet, uutiskirjeet, kutsut, 
tiedotteet, kyselyt ja muu ryhmäviestintä 
sähköisten tai perinteisten kanavien kautta.

Tietosuojavastaavana toimii Liiton vuosi-
kokouksessa valittu hallitus organisaationa. 
Sääntömääräisesti tallennettaviin tietoihin 
kuuluvat nimi, ammatti, syntymävuosi, 
puhelinnumero, postiosoite ja sähköpos-
tiosoite. Tarvittaessa tallennamme myös 
seuraavat tiedot: syntymäpäivä, kielitoi-
ve, kansallisuus, organisaatio sekä muut 
toiveet/kommentit, esimerkiksi erilaisten 
tapahtumien yhteydessä. 

Sinusta tapahtumissamme otettuja kuvia 
tai videoita voidaan käyttää dokumentoin-

• The Times of Israel: After rockets, Sderot 
mayer urges ground operation in Gaza to 
”ecadicate” Hamas/August 18./By Michael 
Bachner.
• Therapytoday.net: Trauma the unreperted 
casualty of war/David Bedein.
• Ynet news.com: News: Children living near 
Gaza border express fear through drawing/ 
24.11.2018.

tiin ja tiedottamiseen toiminnastamme ko-
tisivullamme, sosiaalisissa medioissa sekä 
muissa julkaisuissa.

Tietoja käsittelevät lähinnä Liiton ja/tai 
sen jäsenyhdistysten hallitus ja toimihen-
kilöt. Sinulla on oikeus tietää mitä tietoja 
sinusta on tallennettu, sekä pyytää tiedon 
oikaisemista tai poistamista ottamalla kir-
jallisesti yhteyttä Liittoon, osoitteessa: 
info@suomi-israel.fi.

Yllämainittujen osapuolten lisäksi Liiton 
yhteistyökumppaneiden työntekijät sekä 
yhdistyksen datapalveluiden ja sähköis-
ten palveluiden toimittajat voivat saada 
tietoihin väliaikaisen ja rajoitetun pääsyn, 
esimerkiksi tukiasioissa. 

Mikäli ilmoittaudut Liiton tai sen jäsen-
yhdistysten järjestämään tapahtumaan, 
saatamme joutua luovuttamaan osallistu-
jalistan edelleen turvallisuussyistä. Tällai-
sia tapahtumia ovat mm. eduskunnassa 
tai muissa julkisissa rakennuksissa, samoin 
kuin suurlähetystöissä ja yritysten toimi-
tiloissa pidettävät tilaisuudet. Em. poik-
keuksia lukuun ottamatta henkilötietoja 
ei luovuteta kolmannelle osapuolelle tai 
kolmanteen maahan. 

Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n 
tietosuojaseloste
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Kello 13.00 mennessä, kolme 
tuntia Helsinkiin laskeutumisen 
jälkeen, olimme jo Saimaalla – 
tuo loputon sininen peili, jota 
ympäröi viisikymmentä vihreän 
sävyä. Auton lämpömittari osoitti 
15 astetta, aurinko paistoi, mutta 
sääsovellus lupasi myöhemmin 
vesisateita. 

• ”Näyttää minusta taivaalta”, huokaisi mie-
heni Anatoly. ”Se muistuttaa minua matkois-

tani Latviassa ja Liettuassa, kun olin nuori”, 
äitini sanoi unenomaisesti. ”Nämä lomako-
dit ovat niiiin kauniita” tyttäremme huusivat 
lähes ekstaasissa ottaen satoja valokuvia 
Instagramiin. 

Jo vuosia olimme unelmoineet tällaisesta 
lomasta – että lähtisimme Israelista keskellä 
paahtavaa kesää Pohjoismaiden viileään (jot-
kut sanoisivat jopa kylmään) rauhaan. Tänä 
vuonna lopulta toteutimme sen.

Kiireinen työvierailu
Kesäkuussa 2018 minulla oli etuoikeus käydä 
Helsingissä johtaessani Israelin ja Suomen 
välistä parlamentaarista ystävyysryhmää. 
Kasvaessani Moskovassa, minulla oli aina 
positiivinen käsitys Suomesta ja tultuani vali-

tuksi Israelin parlamenttiin päätin investoida 
aikaa Israelin ja Suomen välisten suhteiden 
kehittämiseen. Tavattuani suomalaisia kolle-
goitani ensin Jerusalemissa, oli aika matkus-
taa Helsinkiin. 

Valtuuskuntamme tapasi suomalaisia kol-
legoitamme parlamentissa ja lounastimme 
Israel-Suomi ystävyysjärjestön jäsenten kans-
sa viihtyisässä ravintolassa Itämeren rannalla, 
kävimme sisäministeriön turvallisuusosastol-
la ja henkilökohtaisesta pyynnöstäni myös 
opetusministeriössä, koska olen kuullut niin 
paljon suomalaisesta ainutlaatuisesta koulu-
tusjärjestelmästä. 

Se oli kiireinen työvierailu, ja minusta 
tuntui että jäin jotenkin osattomaksi, koska 
minulla ei ollut aikaa nauttia Helsingistä tai 
uskomattomista Etelä-Karjalan näkymistä, 
tutkia paikallista kulttuuria ja ruokia. Paluu-
matkallani, kun koneemme lensi loputtoman 

sinisten järvien nauhan ja ikuisten metsien 
yli, lupasin itselleni “tulen takaisin”.

Saimaan rauhassa
Ja tänä kesänä tulimme takaisin. Matkusta-
minen suurena ryhmänä jo ikääntyneiden 
vanhempiemme ja neljän lapsemme kanssa, 
mukaan lukien 6 kuukauden ikäinen vauva, 
voisi olla painajainen. Suomessa se oli help-
poa. Otimme kiitollisuudella vastaan kaikki 
perheille ja vanhuksille tarkoitetut palvelut, 
vaipanvaihtohuoneet kaupoissa ja ravinto-
loissa, lasten ruokalistat ja monet perheille 
suunnitellut tilat. 

Olimme vuokranneet mukavan talon, jos-
ta oli hieno näkymä Saimaalle, matkustim-
me lähikaupunkeihin, tutkimme Atreenalin 
seikkailupuistoa, keräsimme mustikoita ja 
metsämansikoita, kuuntelimme Sibeliusta 
Imatrankoskella ja nautimme säästä, joka oli 

Ksenia Svetlova

Viileä
suomalainen loma

A
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luonnollinen valinta israelilaisille perheille 
niin kesällä kuin talvellakin. 

Emme koskaan unohda ihanaa aikaa, joka 
meillä on ollut Saimaalla ja Helsingissä, ja 
henkilökohtaisesti – en vain voi odottaa pa-
latakseni pian takaisin.

Ksenia Svetlova toimi Israelin parlamentin 
Knessetin jäsenenä vuosina 2015-2019. Ny-
kyisin hän toimii analyytikkona ja tutkijana 
IDC Herzliya -keskuksessa.

SOLIDAARISUUSJUHLA

PUHUJAT
Israelin Suomen-suurlähettiläs

Dov Segev-Steinberg

Kansanedustaja Wille Rydman

Kirkkoherra, rovasti Hannu Ronimus

Pastori John Remes

Toiminnanjohtaja Hannu Hiipakka

MUSIIKKI  Sarigim-kuoro

Tilaisuudessa kerätään lahja Exodus-työhön.

Su 3.11.2019 klo 15

Helsingissä
Meilahden kirkossa

Pihlajatie 16

ISRAELISRAEL

Israel-ystävyys-
toimikunta VAPAA PÄÄSY

TERVETULOA!

niin erilainen kuin rakkaassa mutta erittäin 
kuumassa Israelissa. 

Lapset, jotka olivat tottuneet uimaan läm-
pimässä Välimeressä, eivät pelänneet Sai-
maan viileitä vesiä – he huusivat rohkeudes-
ta, mutta tottuivat pian ja nauttivat uinnista 
tämän uskomattoman järven makeilla vesillä. 
Vanhempamme viettivät tunteja katsoen Sai-
maan uskomattomia auringonlaskuja. 

Paluumatkalla pysähdyimme yhdeksi yök-
si Helsinkiin, kävelimme keskustaan, ja sieltä 
edelleen satamaan, söimme lisää marjoja ja 
huokailimme, koska joutuisimme pian läh-
temään.

Luonnollinen valinta israelilaisille
Uskon, että vierailu Suomeen voi olla täy-
dellinen loma israelilaiselle perheelle, joka 
haaveilee päästä hetkeksi pois auringosta ja 
hiestä, ja haluaa kokea erilaisen kulttuurin. 

Monet Venäjältä tulleet israelilaiset ovat 
kuulleet lomista Suomessa, ja lentokonees-
samme Helsinkiin oli todella paljon venä-
jänkielisiä. 

Monet muut eivät kuitenkaan tunne maa-
ta eikä heillä ole tarpeeksi tietoa Suomen 
tarjoamista lomamahdollisuuksista. Matkailu-
ministeriöt ja matkailualan yritykset voisivat 
tehdä paljon enemmän, jotta Suomesta tulisi 

A
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Ari Rusila

Jordanian ristiriitainen 
Israel-suhde

ESPOON 
SÄHKÖASENNUS KY

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

• Jordania ja Israel ovat nauttineet suhteel-
lisen vakiintuneista naapuruussuhteista jo 
neljännesvuosisadan tällöin tehdyn rauhan-
sopimuksen myötä. Pinnan alla on kuitenkin 
jatkuvasti jännitteitä, jotka tekevät muodolli-
sesti asiallisesta suhteesta ristiriitaisen: Ylei-
nen viha Israelia kohtaan purkautuu ajoittain 
vaatimuksina tehdä jopa terrori-iskuja Isra-
elia vastaan hallituksen julkisesti myötäillessä 
väestön vihamielisiä tunteita; toisaalta julki-
suutta välttäen Jordanian hallinto ja viran-
omaiset ylläpitävät läheisiä yhteistyösuhteita 
Israelin kanssa.

BESA instituutin tutkija tri Edy Cohen 
käsittelee Israelin ja Jordanian ristiriitais-
ta suhdetta tuoreessa julkaisussaan (BESA 
Center Perspectives Paper No. 1,237, July 
25, 2019). Cohenin analyysin pontimena 
saattaa olla Jordanian parlamentaarikko Ta-
rek Khoury’n äskettäinen (heinäkuun alku 
2019) esitys siitä, että jordanialaisten tulisi 
räjäyttää Israelista luonnonkaasua tuomaan 
suunnitellut kaasuputkistot, kutsui tähän 
tehtävään niin aikuiset kuin lapsetkin hen-
kensä uhalla. Erikoiseksi tällaisen ”jihadis-
min” tekee paitsi julistuksen teko julkisesti 

D   Kartassa punaisella nykyinen kaasulinja, mustalla 
katkoviivalla suunniteltu linja Israeliin ja vihreällä kat-
koviivalla Jordaniaan suunniteltu osuus. 

©
 D
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parlamentissa myös se, että Khoury edustaa 
maan kristittyä yhteisöä.

Monet Jordaniassa vastustavat Israelin 
kanssa vuodesta 2011 neuvoteltua kaa-
susopimusta, mutta Khoury’n esitys nosti 
vastustuksen uudelle tasolle. Itse sopimus 
allekirjoitettiin vuonna 2016 Yhdysvaltain 
välityksellä. Sopimuksen mukaan Israelin 
Leviathan kaasukentiltä on tarkoitus siirtää 
Jordanian sähköyhtiölle 15 vuoden aikana 
$10 miljardin arvosta kaasua alkuvuodesta 
2020 lukien. 

Monet parlamentin jäsenet ovat vastus-
taneet sopimusta ”sionistisen vihollisen” 
kanssa, merkittävä osa väestöstä vastustaa 
sitä, ja useissa mielenosoituksissa on vaadittu 
sopimuksen peruuttamista. Monia ärsyttää 
se, että sopimus on kirjoitettu englanniksi 
ja siinä käytetään valuuttoina vain sheke-
leitä ja dollareita eikä Jordanian dinaareita. 
Joulukuussa 2014 merkittävä määrä parla-
mentaarikkoja äänesti sopimusluonnoksen 
hylkäämisen puolesta; hallitusta on myös 
vaadittu syytteeseen sopimuksen allekirjoi-
tuksesta ilman parlamentin hyväksyntää. So-
pimusta on vaadittu peruutettavaksi hinnalla 
millä hyvänsä (sopimussakko tästä olisi $1.5 

miljardia).

Rauhansopimuksen myötä Israelilla ja Jor-
danialla on normaalit diplomaattiset suhteet 
ja yhteistyö maiden välillä on hyvällä tasolla, 
kaasun ohella aiemmin ja edelleen Israelista 
on toimitettu vesi- ym. resursseja Jordani-
aan, ja jossain määrin Israelista on toimitettu 
myös aseita ja välineitä Jordanian armeijan 
käyttöön. Viime vuosina yhteistyötä lienee 
auttanut myös Jordanian hallinnon pyrkimys 
hyviin suhteisiin USA:n kanssa ja halu miel-
lyttää Trumpin hallintoa.

Julkisen (vihamielisen) retoriikan keskellä 
Jordanian hallinto toimii rationaalisesti, se 
ei ole tekemässä mitään kaasusopimuksen 
peruuttamista ajavia julistuksia, koska so-
pimusta pidetään kuningaskunnalle elin-
tärkeänä. Odotettavissa on myös kuningas 
Abdullahin sopimusta tukeva lausunto. 
Kaasusopimuksen ohella ristiriitaa jatkossa 
aiheuttanevat muutamat Jordanian ja Israelin 
väliset maanvuokrasopimukset eli vuokraa-
ko Jordania Israelille jatkossa “Rauhansaa-
ren” ja Tzofarin enklaavin alueita vai ei.

Lähde: BESA Center Perspectives Paper 
No. 1,237, July 25, 2019 
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Aivan liian monet kansainväliset 
ihmisoikeusjärjestöt ovat 
sotkeutuneet skandaaleihin, jotka 
ne ovat piilottaneet tukijoiltaan. 
On korkea aika tarkastella entistä 
kriittisemmin niiden toimintaa.

• Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet vaikeita 
monille suurille humanitaarisille järjestöille. 
Niiden on täytynyt kamppailla säilyttääkseen 
hyväntekijän sädekehänsä. Moni järjestö on 
joutunut vastaamaan syytteisiin seksuaalises-
ta hyväksikäytöstä, työntekijöiden kaltoin-
kohtelusta ja lahjoitusrahojen väärinkäytöstä.

Immuniteetti 
murenee

Heinäkuun lopussa YK:n eettisen komitean 
luottamuksellinen raportti vuoti julkisuuteen. 
Samalla vuoti myös sen suositus ankarasta 
tuomiosta huonomaineisen UNRWA:n (YK:n 
palestiinalaispakolaisia varten perustettu 
elin) johtoa kohtaan siitä, että se ”käyttää 
auktoriteettiasemaansa omaksi hyödykseen, 
tukahduttaa aiheellisen sisäisen kritiikin ja 
pyrkii henkilökohtaisen edun saamiseen 
sopimattomilla tavoilla” sen lisäksi, että se 
on väärinkäyttänyt humanitaariseen apuun 
tarkoitettua avustusrahaa.

Vuosikymmenten ajan ihmisoikeuksien 
ympärillä pyörivä koneisto on rakentanut 
toiminnan ympärille sädekehän, joka on es-
tänyt kaiken kritiikin niin kotimaassa kuin 
ulkomailla.

Näiden järjestöjen korkeassa asemassa ole-
via virkamiehiä on automaattisesti kohdeltu 

kuin enkeleitä. Jokaista, joka on uskaltanut 
esittää kritiikkiä tai vaatia uudistuksia suuriin 
kansainvälisiin järjestöihin kuten Amnesty 
International tai Human Rights Watch, on 
syytetty niiden harjoittaman hyvän työn vai-
keuttamisesta.

Näiden elinten nauttima immuniteetti on 
muuttunut nopeasti tuhoisaksi juuri ihmis-
oikeuksien toteutumiselle, jota ne väittävät 
edistävänsä. Ammatilliset osaajat on korvattu 
poliittisilla aktivisteilla, kampanjat ihmisoi-
keuksien puolesta tai humanitaarisen avun 
keräämiseksi on korvattu mediakampanjoil-
la, suuria ihmisryhmiä on jätetty järjestöjen 
avun ulkopuolelle ja ihmisoikeuksien käsite 
universaalina arvona on hajonnut poliittisten 
tarkoitusperien ajamiseksi.

Läpinäkyvyyden 
puute

Vuosi sitten paljastui, että Oxfam, yksi suu-
rimmista kansainvälistä humanitaarista apua 
välittävistä järjestöistä, oli teettänyt luotta-
muksellisen sisäisen raportin. Siinä doku-
mentoitiin, kuinka sen korkeassa asemassa 
olleet johtajat olivat käyttäneet väärin ase-
maansa pyörittääkseen prostituutioverkos-
toa, jossa hyväksikäytettiin maanjäristyk-
sestä selvinneitä alaikäisiä. Raportti pyrittiin 
salaamaan Oxfamin tukijoilta, erityisesti 
valtiollisilta tukijoilta, jottei järjestön maine 
vahingoittuisi. Oxfam on muuten vaatinut 
hyvin kovaäänisesti kansainvälistä boikottia 
israelilaista SodaStream-yhtiötä vastaan sen 
väitetyn ”moraalittoman” toiminnan johdosta 
Juudeassa ja Samariassa.

Amnesty International, jonka sisällä on 
kehittynyt pakkomielteinen tarve tuomi-
ta Israelia ja joka ei suostu käsittelemään 
antisemitismin nousua Euroopassa, joutuu 

Itai Reuveni paraikaa selvittelemään niin pahaa työnteki-
jöihin kohdistunutta kiusaamista, että kaksi 
sen työntekijöistä on tehnyt itsemurhan. Ai-
van samalla tavoin kuin UNWRA:n ja Oxfa-
min tapauksissa myös Amnestyn tutkinta on 
haluttu suorittaa salassa ja piilossa yleisön ja 
lahjoittajien katseilta, jotta vältettäisiin järjes-
tön maineen tahraantuminen.

Vastuuttomuus, läpinäkyvyyden puute 
ja valvonnan puute ovat tavallisia ilmiöitä 
ihmisoikeustyötä ja humanitaarista apua 
pyörittävässä koneistossa. Monet järjestöt 
ovat kauan sitten hylänneet universaalien 
arvojen edistämisen, puolueettomuuden ja 
poliittisista tavoitteista erillään pysymisen pe-
riaatteet. UNWRA:n, Oxfamin, Amnestyn ja 
monen muun järjestön tapaukset osoittavat, 
että näissä järjestöissä ideologia polkee hel-
posti alleen etiikan, luotettavan johtamisen 
ja arvot, joita ne ovat sitoutuneet edistämään.

Moraalisesti 
ylivertaisiako?

Näyttää siltä, että Sveitsin hallitus on päättä-
nyt pidättää rahoituksensa UNRWA:lle. Siinä 
missä syytteet antisemitismin edistämisestä, 
terrorin tukemisesta ja vihakiihotuksesta 
eivät ole onnistuneet, näyttävät syytteet ta-
loudellisista väärinkäytöksistä vihdoinkin 
johtavan toimenpiteisiin.

Samat ilmiöt näyttävät esiintyvän myös 
rahoittajien puolella, erityisesti ulkomaisten 
hallitusten toiminnassa. Lahjoitusrahoja tah-
raavat muut kuin humanitaariset motiivit, 
eikä aina ole mahdollista selvittää, kuinka 
ja mikä taho on tehnyt päätökset määrära-
hoista.

Täytyy muistaa, että ihmisoikeusjärjestöt ja 
humanitaariset järjestöt ovat tavallisia järjes-
töjä, ja niiden työntekijät ovat tavallisia ihmi-

siä, jotka eivät välttämättä ole moraalisempia 
tai vähemmän moraalisia kuin muut. Mutta 
juuri siksi, että ne teeskentelevät olevansa 
moraalisesti ylivertaisia, ne pitäisi alistaa tar-
kemmalle valvonnalle ja siten suojata ihmis-
oikeusarvoja poliittiselta väärinkäyttämiseltä. 
Ihmisoikeusjärjestöjen toiminnan täytyy 
olla täysin läpinäkyvää. Jos ne ovat pys-
tyneet salaamaan seksi- ja kavallusskan-
daaleja niiden tukijahallituksilta ja -mailta, 
voi vain kuvitella, mitä ne saattavat kät-
keä suhteessa Israelin ja palestiinalaisten 
väliseen konfliktiin ja muihin aiheisiin. 
 
Itai Reuveni on NGO monitor -asiantuntija-
järjestön tiedotuspäällikkö. Artikkeli ilmestyi 
alun perin Israel Hayom -lehdessä 4.8.2019 
– väliotsikot Jedidutin toimituksen tekemiä.

Mitä ihmisoikeusjärjestöjen kulissien takana tapahtuu?

KIHNIÖN 
APTEEKKI
ark. 9–17, la 9–13
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Israelilaislähtöinen Voca People 
konsertoi loppuunmyydylle salille 
Helsingin Kulttuuritalolla elokuun 
lopulla.

• Kansainvälistä mainetta niittänyt ryhmä on 
kymmenen vuoden aikana kiertänyt yli 40 
maassa ja sitä sen on nähnyt yli kolme mil-
joonaa ihmistä. Yhtye on esiintynyt johtavilla 
teatterifestivaaleilla, kuten Edinburgin Fringe 
-festivaalilla ja on ollut mukana useissa tv-
ohjelmissa mukaan lukien Late night with 
Jimmy Fallon -komediaohjelma.

Sosiaalisessa mediassakin Voca Peoplen ai-
nutlaatuisilla videoilla on ollut kysyntää, sillä 
ne ovat keränneet yli 80 miljoonaa katselu-
kertaa YouTubessa. Tänä vuonna vocalaiset 
saivat kunnian avata Euroviisujen laulukil-
pailun Tel-Avivissa. 

Musiikkikomediaa ulkoavaruudesta
Voca Peoplen tarina sain alkunsa vuonna 

2009, kun Lior Kalfon ja Shai Fishman päät-
tivät yllättää hienon musiikin ystävät jollain 
uudella ja poikkeuksellisella, mitä varmas-
ti jää mieleen. He loivat joukon valkoisiin 
pukeutuneita hahmoja, jotka tulevat Voca-
planeetalta jostakin kaukaa Auringon takaa. 
Vocalaiset kommunikoivat vain musiikin ja 
äänten keinoin. Heille musiikki on elämän 
lähde, joka tuo uutta virtaa, iloa ja sopu-
sointua. Kun heidän aluksensa polttoaine eli 
musiikkienergia käy vähiin, vocalaiset las-
keutuvat maapallolle tankatakseen aluksensa 
esittämällä maan asukkien musiikkia. 

Herkullinen kattaus
Yhtye koostuu kahdeksasta laulajasta, joista 
jokaisella on hyvin vertaansa vailla oleva ja 
uskomattoman lahjakas ääni. Naispuoliset 
laulajat laulavat kauniisti alttoa ja mezzo-
sopranoa. Miespuoliset laulajat sen sijaan 
yllättävät yleisönsä taivaallisella tenorin, 
basson, baritonin ja beatboxin taidoillaan. 

Musiikkikomediaesityksessä yhdistyy ai-

Voca People hurmasi 
Kulttuuritalolla

nutlaatuisella tavalla a cappella -laulu ja 
beatboxaus. Lavalla ei nähdä soittimia tai 
ääniefektejä, vaan instrumentteina käytetään 
ihmisääntä. Yhtyeen uskomattoman lahjak-
kaat jäsenet jäljittelevät tarkasti erilaisten soit-
timien ääniä rummuista pianoon ja laulavat 
samaan aikaan. Esitys saa yleisön riemastu-
maan heti alusta alkaen, sillä katsojille syntyy 
tunne, että laulajien lisäksi lavalla esiintyy 
myös täysimittainen orkesteri. Yhtyeen re-
pertuaariin kuuluu yli 70 tunnetuinta eri 
tyylilajin vanhoja ja uusia hittejä. Vocalaiset 
laulavat mm. Madonnan, Queenin, Bruno 
Marsin ja Mozartin parhaita kappaleita. 

Menestys myös Suomessa
Niin yleisö kuin viihdealan ammattilaiset-
kin arvostavat Voca Peoplen musikaalista 
taidetta. Yhtye on saanut arvovaltaisen The 
2012 Lucille Lortelin ”Paras teatterielämys” 
palkinnon New Yorkissa. Kyseinen palkinto 
tunnustelee vuosittain Off-Broadway teatte-
reiden esitysten huippuosaamista eri kate-

gorioissa. Yhdysvaltalainen koomikko- ja 
juontajatähti Jimmy Fallon on kutsunut Voca 
Peoplen esitystä kaikkien aikojen cooleim-
maksi esitykseksi. 

Suomessa Voca Peoplea on jo kerran nähty 
kesällä 2012 Imatran Big Band -festivaalilla. 
Helsingissä yhtye nähtiin elokuussa vasta 
ensimmäistä kertaa. 

Yhteensä 1450 ihmistä oli tullut kuunte-
lemaan Voca Peoplen Helsingin konserttia. 
Yleisö jäi todella tyytyväiseksi. Voca People 
sai raikuvat aplodit koko yleisön seistessä.

Facebookissa yleisö reagoi seuraavasti:
”Ihan mieletön show, interaktiivinen ja 

yleisöä osallistava! Minulla ei ollut näin 
hauskaa konsertissa pitkään aikaan!”

”Aivan uskomaton esitys. Koko show oli 
loppuunmyyty täydelle katsomolle. Luulen, 
ettei monikaan jäänyt kylmäksi Kulttuuri-
talolla.”

”Hulvaton show, nauraa sai kyyneleet 
silmistä valuen! Mahdottoman taitava Voca 
People”
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Israelin virkamieskunnan 
kadettiohjelma on ainutlaatuinen 
ja hallituksen huippuluokan 
aloite, jonka tarkoituksena on 
valmentaa ammattimainen 
julkisen palvelun eliitti, joka 
toimii Israelin virkamieskunnan 
tulevana ytimenä.

• Noin kolmekymmentä kadettia hyväksy-
tään ohjelmaan vuosittain noin 1000 ehdok-
kaan joukosta. ja he ovat kaikki suorittaneet 
kandidaatin tutkinnon kunniamaininnalla. 
Tämä poikkeuksellinen nuorten joukko 
on kerätty monipuolisista elämänaloista ja 
nykyisen Israelin yhteiskunnan erilaisista 
segmenteistä. He kaikki ovat sitoutuneita 
omistautumaan sosiaalisiin muutoksiin ja 
parantamaan Israelin yhteiskuntaa.

Kuuden vuoden koulutusohjelma koostuu 
kahdesta osasta:

Ensimmäisen kahden vuoden aikana suo-
ritetaan korkealuokkainen yleisen politiikan 
maisterin tutkinto. Samanaikaisesti kadetit 

käyvät käytännössä koulutuksen hankkiak-
seen erilaisia johtamisen välineitä ja taitoja, 
joita tarvitaan uudistuksen johtamiseen jul-
kisella sektorilla.

Seuraavan neljän vuoden aikana harjoit-
telu tapahtuu erilaisissa valtion virastoissa, 
jotka työskentelevät erilaisilla kansallisesti 
tärkeillä poliittisten kysymysten alueilla.

Ohjelman tavoitteena on kouluttaa tuleva 
virkamiesjohtajien ryhmä sitoutuneiksi joh-
tajiksi, jotka kykenevät luomaan muutoksia 
julkisella alueella. Ohjelmalla pyritään ke-
hittämään yksilöllistä ja ryhmäverkottuvaa 
johtajuutta painottaen syvän käsityksen saa-
mista Israelin valtion identiteetistä. Kadetteja 
opetetaan analysoimaan monimutkaisia kan-
sallisesti tärkeitä ongelmia, jotka ovat Israelin 
julkisen sektorin ytimessä.

Opintokäynti Suomeen
Ohjelman ensimmäisen vuoden aikana ka-
detit käyvät läpi ryhmämentorointiprosessin, 
joka tarjoaa suurimman mahdollisen valmiu-
den ministeriöille, samalla kun rakennetaan 
heidän yhteenkuuluvuuttaan ryhmänä. Oh-
jelman toisena vuonna kadetit alkavat työs-
kennellä osa-aikaisesti ministeriöissä jatkaen 
koulutustaan luokkahuoneessa. 

Yksi kadettien ei-akateemisen koulutuk-

Israel’s Civil Service Cadet Program
Kimmo Janas

sen tärkeimmistä piirteistä on opintomatka 
ulkomaille. Kadetit viettävät kymmenen 
päivää vieraillen useissa Euroopan pääkau-
pungeissa hyötyäkseen vertailuanalyysista 
ja vertaisoppimisesta ulkomailta tulevilta 
kollegoilta.

Tämän vuoden opintomatkalle osallistui 
kaksi kadettiryhmää. Toinen ryhmä vierai-
li Iso-Britanniassa, Tanskassa ja Ranskassa, 
kun taas toinen 9 kadetin ryhmä lensi ensin 
Suomeen, josta matkasi Viroon, ja viimeinen 
ryhmät tapasivat toisensa Pariisissa ennen 
kotimatkaa.

Suomessa kadetit tutustuivat Kansan-
eläkelaitokseen, Israelin suurlähetystöön, 
opetusministeriöön ja matkan päätteeksi 
eduskuntaan Peter Östmanin ja Israel-
ystävyysryhmän vieraina.

Eduskuntatalo oli sopivasti hiljentynyt sa-
mana päivänä vietetyn perustuslain 100-vuo-
tisjuhlan jälkeen, joten ryhmäavustaja Tapio 
Luoma-aho pystyi esittelemään kadettiryh-
mälle talon eri tiloja.

B  Israelilaiskadetit kansanedustaja Peter Östmanin ja 
SIYL:n puheenjohtajan Risto Huvilan viereen ryhmitty-
neinä.

A  Kadettien puolesta kiitoksen esitti Gal Tamir, joka 
toimi ennen liittymistään kadettiohjelmaan juristina 
yksityisellä sektorilla.

C  Kierroksen aikana Peter Östman selvitti kadeteille 
Suomen eduskunnan toimintaa.

Kierroksen jälkeen pidetyssä kahvitilaisuu-
dessa Peter Östman selvitti vieraille eduskun-
nan rakennetta sekä Israel-ystävyysryhmän 
toimintaa. Ystävyysryhmän jäsenistä olivat 
paikalla myös kansanedustajat Mika Niik-
ko ja Antero Laukkanen, jotka omien pu-
heenvuorojensa lisäksi vastailivat kadettien 
kysymyksiin mm. kuinka Suomen ja Israelin 
yhteistyötä voisi entisestään lisätä. Omassa 
puheenvuorossaan Risto Huvila kertoi 
Suomi-Israel Yhdistysten Liiton toiminnasta.
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Kimmo Janas

Jerusalemin rukousaamiainen Helsingissä

B  Rabbi Yehudah Glick on kansainvälisistä kongresseista 
tuttu monille Jerusalemin kävijöille.

A  Kansanedustaja Peter Östman johtaa myös eduskun-
nan Israel-ystävyysryhmää.

D  Jerusalem Prayer Breakfast -rukousliikkeen varapu-
heenjohtaja Michele Bachmann ja Suomi-Israel-yhdis-
tysten liiton puheenjohtaja Risto Huvila.
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AHelsingissä järjestettiin 
kaksipäiväinen Jerusalem Prayer 
Breakfast -tapahtuma 19.-20.9.

V uonna 2017 Jerusalemissa käynnis-
tynyt JPB-rukousliike on levinnyt jo 
useisiin Israelin ulkopuolisiin maihin.

Aamiaistapahtumia on järjestetty jo seitse-
män eri puolilla maailmaa, mm. Ugandassa, 
Hollannissa, USA:ssa – ja nyt Suomessa, en-
simmäistä kertaa Pohjoismaissa. 

Hotelli Scandic Parkiin oli kokoontunut 
200 osanottajaa 15 eri kansakunnasta, joten 
järjestelyistä päävastuun kantanut Israelin 
kunniakonsuli Fredrik Ekholm oli ansaitusti 
tyytyväinen.

Helsingin tapahtuman taustaorganisaati-
ossa olivat pääjärjestäjä ICCC:n lisäksi ICEJ, 
European Coalition for Israel, Suomi-Israel 
-yhdistysten liitto ja Israel-ystävyystoimikun-
ta sekä tietenkin suuri joukko vapaaehtois-
voimia.

Sekä viime kesäkuussa Jerusalemissa jär-
jestetyssä että Helsingin tapahtumassa läs-
näolleena voin rehellisesti todeta Helsingin 
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D  Aamiaista seuranneessa seminaariosuudessa Jewish Agencyn edustaja Orit Zuaretz kertoi omasta alijastaan.

D  Israelin kunniakonsuli Fredrik Ekholm opastaa pää-
toimittaja Kimmo Janasta.

D  Aamiaistilaisuuden pääpuheen piti European Coaliti-
on for Israel -järjestön perustaja Tomas Sandell.

C  Israelin Suomen-suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg 
kertoi mm. lähetystöön kohdistuneesta ilkivallasta.

D  Jerusalem Prayer Breakfast -liikkeen johtohahmot 
Robert Ilatov (vas.) ja Albert Veksler.

A  Ruotsalainen kansanedustaja Roland Utbult valotti 
Israel-ystävyystilannetta Ruotsissa.

©
 L

in
us

 M
ic

ke
ls

so
n/

M
ag

ni
c 

O
y

©
 L

in
us

 M
ic

ke
ls

so
n/

M
ag

ni
c 

O
y

©
 L

in
us

 M
ic

ke
ls

so
n/

M
ag

ni
c 

O
y

©
 L

in
us

 M
ic

ke
ls

so
n/

M
ag

ni
c 

O
y

©
 L

in
us

 M
ic

ke
ls

so
n/

M
ag

ni
c 

O
y

©
 L

in
us

 M
ic

ke
ls

so
n/

M
ag

ni
c 

O
y

A rukousaamiaisen oheistapahtumineen olleen 
hengeltään todella mahtava, jopa parempi 
kuin alkuperäinen tapahtuma.

Helsingin aamiainen nautittiin perjantai-
aamuna, mutta jo edellisenä päivänä oli lä-
hinnä ulkomaisille vieraille järjestetty vierailu 
eduskunnassa. Ja päivän kruunasi galaillalli-
nen, jossa kuultiin niin mielenkiintoisia pu-

heenvuoroja kuin koskettavia rukouksiakin.
Suomalaisten kansanedustajien Peter Öst-

manin, Antero Laukkasen, Mika Niikon, Sari 
Tanuksen ja Sari Essayan lisäksi paikalla oli 
parlamentaarikkoja niin Ruotsista, Norjasta 
kuin Eestistäkin.

Rukousaamiaisen pääpuheen piti EU:ssa 
Israelin asiaa esilläpitävän European Coali-
tion for Israel -järjestön perustaja Tomas 
Sandell. Hän muistutti kuulijoita, että Jeru-
salemin puolesta rukoileminen ei ole mitään 
uutta Suomessa, vaan maamme kristityt joh-
tajat ovat kantaneet juutalaista kansaa aina 

rukouksissaan. 
– Jo vuonna 1908 – 40 vuotta ennen Israe-

lin valtion perustamista – syntyi Israelin Ystä-
vät -niminen yhdistys, joka uskoi juutalaisen 
kansan palaavan omaan maahansa aikanaan. 
Yhdistys auttoi myös varsinkin sodan aikana 
juutalaisperheitä Suomessa.
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• Espoon Suomi-Israel yhdistys ry
espoo.israel@gmail.com
www.espoo-israel.fi

sunnuntai 17.11.2019 klo 16-19
Albergan kartanolla Leppävaarassa, os. So-
kerilinnantie 7, 02600 Espoo 
Israel ja ihmisoikeudet
Luento- ja keskustelutilaisuus
YAPS-toiminnan koordinaattori (ECI) Varpu 
Haavisto
Vapaa pääsy, väliajalla kahvio

• 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 5780
esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien sarja 
syksystä 2019 kevääseen 2020 torstaisin, 
Helsingin yliopisto, Porthanian sali P722, 
Yliopistonkatu 3 (7. krs)

torstai 21.11.2019 klo 18.00
Holokausti juutalaislasten päiväkirjoissa
Dosentti Tuija Laine ja dosentti Esko Laine

torstai 16.1.2020 klo 18.00
Lähi-itä arabikevään jälkeen
Tietokirjailija, Lilly Korpiola

torstai 5.3.2020 klo 18.00
Klezmerin lyhyt historia
Kuoronjohtaja, pianotaiteilija Eva Jacob

torstai 2.4.2020 klo 18.00
Israel ilmastonmuutoksen aikakaudella
Professori Atte Korhola

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

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

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), Pirkko Tuovinen (Hki), Olli Palo 
(Turku), Timo Saksala (Tre), Sam Weintraub 
(Espoo)

maanantai 19.11.2019 klo 18  
Pääkirjaston Metson Kanerva-salissa, 
Pirkankatu 2
Israel ja ihmisoikeudet
Luento- ja keskustelutilaisuus
YAPS-toiminnan koordinaattori (ECI) Varpu 
Haavisto

• Turun seudun 
Suomi-Israel yhdistys ry –
Åboregionens 
Finland-Israel Förening rf
turku@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/turku

perjantai 22.11.2019 klo 16:30
Turussa pääkirjaston Studiossa, Linnankatu 2
Israel ja ihmisoikeudet
Luento- ja keskustelutilaisuus
YAPS-toiminnan koordinaattori (ECI) Varpu 
Haavisto

• Vantaan Suomi-Israel yhdistys ry
vantaa@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/vantaa

keskiviikko 16.10.2019 klo 18. 
Vantaan yhdistys 35 v. juhlavuoden 
kunniaksi Klezmer -konsertti 
Helsinki Klezmer Kapelye. 
Lummesalissa os. Lummetie 4, 01300 Vantaa 
(Tikkurilan kirjastotalo). Vapaa pääsy. 

lauantai 9.11.2019 klo 15
Martinristissä os. Martinpolku 2 C, 
01620 Vantaa. Lähellä Martinlaakson asemaa. 
Israel ja ihmisoikeudet
Luento- ja keskustelutilaisuus
YAPS-toiminnan koordinaattori (ECI) Varpu 
Haavisto

Aloitamme tulevissa numeroissa Lukijan kynästä -palstan, johon otamme vastaan lyhyitä palautteita lukijoilta.
Nyt rohkeasti kynä käteen ja palautetta antamaan!
Laita palautteesi osoitteella: jedidut@suomi-israel.fi

ANNA PALAUTETTA!

HUOMIO!
Suomi-Israel-yhdistysten liiton 

tilinumero on muuttunut, 
eikä Holvi-tili ole enää käytössä.

Uusi OP:n tilinumero on:
FI75 5710 5220 1183 18

Myös verkkokaupan operaattori 
vaihtuu, joten 

verkkokauppamme 
on suljettu 
toistaiseksi, 

kunnes olemme saaneet 
uudet yhteydet toimimaan.

Jäsenyhdistykset ja tapahtumat
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Kirjallisuuskatsaus

Neuvostojuutalaisten 
iloja ja suruja

Valtiollista antisemitismiä 
harjoittaneessa Neuvostolii-
tossa ei ollut juurikaan tilaa 
juutalaisille kertomuksille. 
Jotkut kuitenkin kirjoittivat 
pöytälaatikkoon, ja vielä 
useammat kirjasivat koke-
muksiaan Neuvostoliiton 
hajottua. 

Kristina Rotkirchin 
ruotsiksi toimittama ko-
koomateos Strykjärn och 
diamanter (Silitysrautoja 
ja timantteja) sisältää mo-
nipuolisen kokoelman 
venäjänjuutalaisten nyky-
kirjailijoiden kertomuksia. 

Kristina Rotkirch (toim.): 
Strykjärn och diamanter. Judiska 
berättelser i samtida rysk prosa. 
Schildts & Söderströms, 2018.

Juutalaisten sorto kuuluu 
teksteissä, mutta myös arjen 
kommellukset ja absurdius, 
elämän hallitsemattomuus ja 
ristiriidat, ihmisten välillä sit-
tenkin sinnittelevä inhimil-
lisyys, jopa kaiken pohjalla 
piileskelevä hiljainen opti-
mismi – tai ainakin elämän 
jatkumisen kokemus. 

Kirjailijoita on kaksikym-
mentä, osa suomenkielisten-
kin lukijoiden hyvin tunte-
mia, kuten Sergei Dovlatov 
(1941-1990) ja Ljudmila 
Ulitskaja (s. 1943), suurin 
osa meillä lähes tuntemat-
tomia. Osa kirjailijoista asuu 
yhä Venäjällä, osa Israelis-
sa tai muissa maissa, mutta 
kirjoittaa yhä venäjäksi. Ve-
näläisyys onkin tuntuva osa 
nyky-Israelia: Israelissa asuu 
miljoona venäjänkielistä juu-
talaista, joiden integraatio 
israelilaiseen yhteiskuntaan 
on vähintäänkin kesken.

Antologioiden suurin etu 
on siinä, että niistä voi löytää 
uusia mielikirjailijoita. Minä 
löysin ainakin kaksi: Alek-
sandr Kabakovin (s. 1943) 
ja Dina Rubinan (s. 1953), 
joita molempia on vähäises-
sä määrin suomennettukin. 
Vandraren (Vaeltaja) -kerto-
muksessaan Kabakov kuvaa 
kolhittua venäjänjuutalaista 

miestä, joka ei pysty piilot-
tamaan juutalaisuuttaan mis-
sään. Lopulta hän vanhana 
kohtaa lentokenttäjonossa 
uuden ajan ihmisen, joka 
ei suostu hänen vainoo-
jakseen. Ljubka -novellissa 
Rubina taas kertoo Stalinin 
aikana vaikeuksiin joutu-
neesta naislääkäristä, jonka 
talouteen muuttaa entinen 
rosvopäällikkö, nainen hän-
kin, ja panee lääkärin elä-
män järjestykseen, kunnes – 
sivistystä saatuaan – ryöstää 
oopperan.

Tällaista herkkua on nyt 
tarjolla. Venäjänjuutalaisten 
äänen soisi entistä enem-
män saavan piristää myös 
suomenkielisiä lukijoita.

Vesa Hirvonen

• Artikkelien 
kirjoittamista yli 30 
vuoden kokemuksella

• Lehtien ja esitteiden 
taittopalvelua

• Järjestö- ja 
asiakaslehtiä myös 
avaimet käteen 
-periaatteella, kuten 
tämä Jedidutkin

FAKTAPRO OY
Jänismäki 1 A
02940 Espoo
p. 050 912 7332
kimmo.janas@faktapro.fi

Ruth Hasan on siirtynyt ajasta iäisyyteen 
4.9.2019 yli 91-vuotiaana.

Ruth Hasanin merkitys Suomen ja Israelin 
kulttuuriyhteistyön edistäjänä ja ylläpitäjänä 
on ollut Turun seudulla huomattava.

 Suomi-Israel yhdistyksen Turun Paikal-
lisosasto aloitti toimintansa 23.3.1981. Ruth 
Hasan valittiin ensimmäisen johtokunnan jä-
seneksi. Toimiminen Helsingin Suomi-Israel 
yhdistyksen paikallisosastona ei tyydyttänyt 
turkulaisia Israelin ystäviä. Paikallisosasto 
lopetettiin ja Turkuun perustettiin 18.2.1983 
korvaava, itsenäinen yhdistys. Sen nimeksi 
tuli Turun seudun Suomi-Israel yhdistys ry. 
Ruth Hasan toimi yhdistyksen hallituksessa 

Ruth Hasan in memoriam 
9.8.1928 – 4.9.2019

sen perustamisesta lähtien aina kuolemaansa 
asti.

Ruth Hasanin ansiot yhdistyksen hyväk-
si ovat olleet mittaamattomat, ja hänet ni-
mitettiin yhdistyksen vuosikokouksessa 
25.2.2015 kunniajäseneksi.   

Israelin ystävinä saamme kunnioituksel-
la ja kiitollisuudella muistaa Ruth Hasania 
ennen kaikkea hyvänä ja luotettavana yh-
teistyökumppanina toiminnassa Suomen ja 
Israelin välisen ystävyyden hyväksi.

Mikael Zewi 
Yli 50 vuoden ajalta yhteistyökumppani
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• Syyskuussa järjestettiin ensimmäisen ker-
ran Israelin historiassa toiset parlamenttivaa-
lit vuoden sisällä. Tilanteeseen ajauduttiin, 
kun kevään vaalivoittaja, pääministeri Ben-
jamin Netanjahu ei onnistunut löytämään 
riittävästi hallituskumppaneita uuden halli-
tuksen muodostamiseen.

Pitkäaikainen pääministeri Netanjahu on 
toisille Israelin politiikan suuri toivo, toisille 
kyyninen vallantavoittelija, joka tekee kaik-
kensa pysyäkseen vallassa. Netanjahu on toi-
minut Israelin pääministerinä yhtäjaksoisesti 
kymmenen vuotta, ja haluaisi jatkaa maan 
johdossa vastedeskin.

Hyvät suhteet Yhdysvaltoihin ovat viitoit-
taneet ristiriitaisen persoonan tietä. Netanja-
hu vietti suuren osan nuoruudestaan Yhdys-
valloissa, jossa hänen uransa lähti kiitoon ja 
hän oppi amerikkalaistyylisen esiintymisen 
sekä tavan tehdä politiikkaa. 

Benjamin Netanjahu oli juuri lopettanut 
opiskelunsa Bostonissa ja suunnitelmissa 
oli suuntautua yrityselämään, kun kohtalo 
puuttui peliin 3.-4.7. välisenä yönä 1976. 
Palestiinalaisterroristit olivat kaapanneet Air 

A   Joni (vas.) ja Bibi Netanjahu.

C   Syyskuussa 2015 Netanjahu piti YK:n yleiskokouk-
sessa puheen, jossa totesi: ”70 vuotta sen jälkeen, kun 
kuusi miljoonaa juutalaista murhattiin, Iranin hallitsijat 
lupasivat tuhota maani ja murhata kansani. Tämän or-
ganisaation vastaus siihen on ollut tyhjää täynnä. Täysi 
hiljaisuus. Korviahuumaava hiljaisuus”.

Francen lennon, joka laskeutui Ugandaan 
Entebben lentokentälle. Israelilaiset eivät 
suostuneet kaappaajien vaatimukseen va-
pauttaa satoja terroristeja Israelin vankiloista, 
vaan lähetti everstiluutnantti Jonatan ”Joni” 
Netanjahun johtaman iskuryhmän vapaut-
tamaan panttivangit. 36 minuutissa 7 kaap-
paajaa ja 20 ugandalaissotilasta sai surmansa. 
104 panttivankia saatiin vapautettua hengis-
sä, mutta 3 kuoli samoin kuin iskuryhmän 

King Bibi

King Bibi – The Life and Performances 
of Benjamin Netanyahu

Ohjaus: Dan Shadur. 
Tuotanto: Ro Co Films International/Atzmor Productions, 
Israel, 2019.
Kesto 1h 27 min
Dokumentti on katsottavissa Yle Areenassa 
30.11.2019 asti.

B   Huhtikuussa 2018 Bibi esitteli 
Iranilta kaapattuja salaisia ydin-
ohjelma-asiapapereita 55 000 
sivua ja 55 000 tiedostoa 183 
cd-levyllä.

C   Netanjahu piti pääministeri Rabinin ja PLO:n Arafa-
tin vuonna 1993 allekirjoittamaa sopimusta kansallisen 
nöyryytyksen hetkenä.

johtaja Joni. Seuraavana vuonna Menahem 
Golanin ohjaama Operaatio Salamaisku pal-
kittiin parhaan ulkomaisen elokuvan Osca-
rilla, joka nosti Benjamin ”Bibi” Netanjahun 
Joni-veljen kansainväliseksi sankariksi.

Netanjahun perhe perusti Jonatan-instituu-
tin terrorismia vastaan. Muistotilaisuuksissa 
ja instituutin järjestämissä tapahtumissa pu-
hujana toiminutta Bibiä pyydettiin lopulta 
Israelin Washingtoniin-suurlähetystöön avus-
tajaksi – ja miten sitä sanotaankaan, ”loppu 
on historiaa”.

Israelilainen dokumentti ”King Bibi” ker-
too Benjamin Netanjahun tiestä valtaan ja 
Israelin pitkäaikaisimmaksi pääministeriksi. 
Miten korruptio- ja petossyytteiden kohteeksi 
joutunut pääministeri, lempinimeltään Bibi, 
on luovinut urallaan eteenpäin?

Dokumentti on koottu runsaasta arkisto-
materiaalista ja Netanjahun julkisista esiin-
tymisistä. Hän oli aikanaan suosittu vieras 
muun muassa Yhdysvaltain televisiokanavil-
la. Mies on tunnustanut julkisesti avioliiton 
ulkopuolisen suhteen. Poliitikko on oppinut 
hyödyntämään myös sosiaalista mediaa.

Vaikka Netanjahun uraa ja edesottamuksia 
on saanut seurata uutislähetyksissä jo vuosia, 
tämä dokumentti paljastaa varsin mielenkii-
toisia puolia Benjamin Netanjahun urasta, 
jota on rakennettu mm. amerikkalaisten 
sponsorien tuella ja asiantuntijoiden avulla. 
Bibi esimerkiksi opiskeli julkista esiintymistä 
Lilyan Wilderin johdolla. Saman opettajan 
koulimina ovat olleet mm. Oprah Winfrey 
ja George W. Bush.

Jo parikymmentä vuotta ennen Donald 
Trumpin poliittista uraa, Netanjahu osasi 
käyttää hyväkseen populismia ja viileitä suh-
teita kotimaansa tiedotusvälineisiin. 

Kimmo Janas
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Naurun tasavalta ja 

Honduras tunnustivat 
Jerusalemin Israelin 

pääkaupungiksi
Tyynen valtameren etelä-
puolella sijaitseva Naurun 
tasavalta tunnusti elokuun 
lopulla Jerusalemin Israelin 
pääkaupungiksi. 

Israelin ulkoministeri Is-
rael Katz twiittasi välittö-
mästi uutisen kuultuaan: 
”Kunnioitan Naurun tasa-
vallan tärkeää päätöstä tun-
nustaa Jerusalem Israelin 
pääkaupungiksi. Haluamme 
vahvistaa Jerusalemia edel-
leen, jotta yhä useammat 
maat tunnustaisivat Jerusa-
lemin ja avaisivat suurlähe-
tystönsä pääkaupungissam-
me.”

Myös Honduras tunnusti 
Jerusalemin Israelin pää-
kaupungiksi elokuussa. 

Presidentti Juan Orlando 
Hernandez vihki syys-
kuun alussa Jerusalemissa 
käyttöön kaupallisen edus-
tuston, joka hoitaa maan 
diplomaattisen edustamisen 
ennen Hondurasin suur-
lähetystön siirtymistä kau-
punkiin.

Toistaiseksi ainoastaan 
Yhdysvallat ja Guatemala 
ovat siirtäneet suurlähetys-
tönsä Jerusalemiin. Tsekin 
tasavallalla, Unkarilla ja 
Australialla on kaupallinen 
edustusto Jerusalemissa, 
Slovenia, Brasilia ja Ukraina 
ovat ilmoittaneet avaavansa 
kaupunkiin vastaavan toi-
miston.

Suolassa sen 
salaisuus

Uusi tutkimus paljastaa, että 
lukuisista Qumranin kir-
jakääröistä yksi poikkeaa 
selvästi.

Käärön, joka tunnetaan 
ns. Temppelikäärönä, on 
todettu olevan pinnoitettu 
ennen tuntemattomalla epä-
orgaanisella aineella, joka 
on säilyttänyt tekstin tum-
mumattomana, toisin kuin 
muissa pergamenteissa.

Kyseinen käärö on kah-
deksan metriä pitkä ja vain 
0,1 mm paksu. Samalla se 
on pisin ja parhaiten säilynyt 
kirjakäärö. Sen valmistustek-

niikka on todennäköisesti 
tuotu alueen ulkopuolelta, 
koska se poikkeaa niin pal-
jon muista pergamenteista. 
Kirjoitus on tehty jonkinlai-
selle suolamaiselle aineelle 
nahkan sisäpinnalle, toisin 
kuin muut kirjakääröt, jotka 
on kirjoitettu karvapuolelle 
nahkaa.

Temppelikäärön löysi be-
duiinipaimen 1956, mutta 
tutkijat saivat sen käsiinsä 
vasta 11 vuotta myöhem-
min, jolloin se oli jo jonkin 
verran vaurioitunut, koska 
löytäjä säilytti sitä kelmun 
sisällä talonsa lattian alla.

Aivotutkintakeskus 
Kiinaan

Jerusalemin heprealainen 
yliopisto on syyskuun alussa 
allekirjoittanut Kiinan Guan-
gzhoun kanssa aiesopimuk-
sen aivotutkimuskeskuksen 
perustamisesta Kiinaan. 
Yli 13 miljoonan asukkaan 
Guangzhou on Kiinan kol-
manneksi suurin kaupunki. 

Aivotutkimuskeskuksen 
kehittämistä johtavat profes-
sorit Israel Nelken ja Hagai 
Bergman.

Maahanmuutto kasvaa 
vauhdilla

Tämän vuoden seitsemän 
ensimmäisen kuukauden ai-
kana Israeliin muutti 20 506 

D Pääministeri Benjamin Netanja-
hu Hondurasin kaupallisen edus-
tuston avajaisissa 1.9. Hondurasin 
presidentti Juan Orlando Hernan-
dez (oik.) naureskelee rouva Netan-
jahun kanssa. 
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Uutiskimara

ihmistä, luku pitää sisällään 
myös ulkomailla asuvien 
israelilaisten lapset, joilla 
on jo Israelin kansalaisuus. 
Viime vuoden vastaavana 
aikana maahanmuuttajia oli 
15 965 eli määrä on kasva-
nut 21 prosenttia.

Israelin asukasmäärä on 
kasvanut myös vähentyneen 
maastamuuton ansiosta. 
Vuonna 2017 maastamuutta-
jia oli 14 300, joka oli pienin 
luku vuoden 2010 jälkeen.

ArmorMe suojaa 
opiskelijoita

Israelilaisten turvallisuus-
asiantuntijoiden kehittämä 
ArmorMe selkäreppu on 
suunniteltu turvaamaan 
opiskelijoita mahdollisissa 
ampumavälikohtauksissa. 

Vuoden 2012 joulukuun 
jälkeen on USA:ssa tapah-
tunut yli 2 000 massa-am-
pumista, joissa lähes 2 300 
ihmistä on kuollut ja liki 
8 400 haavoittunut. Viime 

vuonna pelkästään USA:ssa 
on tapahtunut 97 kouluam-
pumista ja lähes 200 000 
koululaista on joutunut alt-
tiiksi kouluaikana ammus-
kelulle.

ArmorMe selkäreppu 
näyttää tavalliselta kankai-
selta repulta, mutta se on 
vahvistettu luodinkestävällä 
materiaalilla.

Repun suunnittelussa on 
huomioitu sen helppo ja 
nopea pukeminen. Yhdellä 
paneelilla varustettu reppu, 
joka suojaa kaulasta polviin, 
maksaa 160-190 dollaria. 
Etu- ja takaosan suojaava 
reppu puolestaan maksaa 
210-250 dollaria.

Israelilaiset ostivat 
suomalaisen peliyhtiön
Best Fiends -peleistään tun-
nettu suomalainen Serious-
ly on myyty israelilaiselle 

Playtika -peliyhtiölle lähes 
250 miljoonalla eurolla.

Seriouslyn liikevaihto oli 
viime vuonna 59 miljoonaa 
euroa ja tänä vuonna sen 
arvioidaan kasvavan 100 
miljoonaan euroon. Yhtiön 
palveluksessa on 70 työn-
tekijää Suomessa ja 30 Los 
Angelesissa USA:ssa.

Yhteistyötä 
digitaaliterveyden 

alalla
Israel Innovation Autho-
rity ja Israel-Europe R&D 
Directorate ovat käynnistä-
neet merkittävän Israelin ja 
Suomen välisen yhteistyön 
digitaaliterveyden alalla. 

Osana israelilais-suoma-
laista pilottiohjelmaa on 
hanke-ehdotusten haku, 
jota vetävät Israel Innovati-
on Authority ja Helsinki Bu-
siness Hub. Ohjelma järjes-
tää rahoitusta ja kontakteja 
yhteistyöstä kiinnostuneille 
alan israelilaisille ja suur-
Helsingin alueen yrityksille. 
Hanke-esitysten deadline on 
31.12.2019.

– Olemme innostuneita 
muodostamaan tämän sil-
lan Israelin ja Suomen edel-
läkäyvien ekosysteemien 
kesken digitaaliterveyden 
alueella, joka koskettaa 
meitä kaikkia… yhteistyö 
auttaa Suomea säilyttämään A
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johtoasemansa globaalissa 
terveysteknologiassa, totesi 
Israel Innovation Authorityn 
toimitusjohtaja Aharon.

Vesilinssejä 
ruokavalioon

Israelilaisen Ben-Gurion 
yliopiston tutkijat ovat 
huomanneet, että vesilins-
siksi kutsuttu kasvi edistää 
terveyttä monin eri tavoin. 
Tutkimuksissa havaittiin ve-
silinssin lisäävän glykeemis-
tä kontrollia hiilihydraattien 
syömisen jälkeen. Huono 
glykeeminen kontrolli on 
yksi aikuisiän diabeteksen 
riskitekijöitä.

Vesilinssit sisältävät myös 
runsaasti proteiinia, kuitua 
ja vitamiineja mm. B12-vi-
tamiinia.

Vesilinssin lisääminen 
ruokavalioon on myös ym-
päristöteko Veden pinnalla 
kelluvat juurettomat vesi-
linssit ovat erittäin ympäris-
töystävällistä ruokaa, sillä 
ne vaativat vain vähän vettä 
jokaista tuottamaansa prote-
iinigrammaa kohden.

Volvo investoi 
Israeliin

Volvo Cars Tech Fundin uu-
sina sijoituskohteina ovat is-
raelilaiset start-up-yritykset 
MDGo ja UVeye.

Sekä UVeyen että MDGon 

päämajat sijaitsevat Tel Avi-
vissa. Volvo on vuodesta 
2017 lähtien ollut siellä 
mukana DRIVE-hankkees-
sa, joka tukee nuoria liik-
kuvuussektorin yrityksiä. 
UVeye ja MDGo ovat ke-
hittäneet liiketoimintaan-
sa viime vuosina DRIVEn 
avulla, joka antaa yrityksille 
mahdollisuuksia parantaa 
sovellusten laatua ja turval-
lisuutta.

MDGo erikoistuu niin 
kutsuttuun lääketieteelli-
seen keinoälyyn. Se pyrkii 
ihmishenkien pelastamiseen 
käyttämällä kehittynyttä 
koneoppimisteknologiaa ja 
varmistamalla, että ihmiset 
saavat vammojensa mu-
kaista hoitoa auto-onnetto-
muuden jälkeen. MDGon 
teknologia yhdistää auton 

ten. Volvolla uskotaan, että 
UVeyen teknologian käyttä-
minen voi parantaa tehtaal-
ta lähtevien autojen laatua 
entisestään, ja se varmistaa, 
että pienimmätkin viat ha-
vaitaan nopeasti.

Karhukaisia kuussa
Israelilaisen Beresheet-luo-
taimen oli tarkoitus laskeu-
tua kuuhun Tyyneydenme-
reen, jossa myös viimeisen 
Apollo 17-kuulennon astro-
nautit kävelivät vuona 1972. 
Beresheetin laskeutuminen 
kuitenkin epäonnistui 11.4. 
kun yhteys maahan katke-
si, ja luotain törmäsi kuun 
pintaan 500 kilometrin tun-
tivauhtia.

Luotaimen kyydissä oli 
muovinen aikakapseli, jo-
hon oli taltioitu lähes 30 mil-
joonaan sivua dataa, Toora, 
Israelin lippu, holokaustista 
selvinneen juutalaisen muis-

C   Mikroskoopisen pienet karhu-
kaiset ovat maapallon sitkeimpiä 
eläimiä. 
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reaaliaikaisia tietoja lääke-
tieteelliseen tietotaitoon.

UVeye on kehittänyt edis-
tyksellistä teknologiaa au-
tojen vaurioiden, kolhujen 
ja naarmujen automaattista 
ulkoista tarkastusta var-

telmat sekä dna-näytteitä ih-
misistä. Näiden lisäksi aika-
kapseliin oli pakattu myös 
parituhatta mikroskoop-
pista eläintä, karhukaisia, 
jotka tutkijoiden arvioiden 
mukaan selvisivät törmäyk-
sestä.

Karhukaiset ovat maa-
pallon sitkeimpiä eläimiä. 
Ne kestävät valtavia määriä 
radioaktiivista säteilyä, ää-
rimmäistä kylmyyttä sekä 
polttavaa kuumuutta. Kar-
hukaiset ovat kryptobioosik-
si kutsutussa horrostilassa, 
jossa ne kuivuvat lähes täy-
sin ja niiden elintoiminnot 
lakkaavat. Ne voivat selvi-
tä pitkiäkin aikoja ja palata 
ennalleen, kun saavat vettä.

Suomalaisia 
mediakouluttajia 

palestiinalaisalueille
Kansanvalistusseura (KVS) 
sekä palestiinalaiset Birzei-
tin yliopisto ja Betlehemin 
yliopisto aloittavat yhteiset 
medialukutaitokoulutukset 
palestiinalaisalueella 2019-
2020.

Kansanvalistusseura jär-
jestää jo toistamiseen kou-
lutuksia eri puolilla Länsi-
rantaa ja Gazaa, esimerkiksi 
pakolaisleireillä.

Betlehemin yliopistol-
la käynnistyi 2. syyskuuta 
ensimmäinen suomalais-

palestiinalainen kurssi, 
josta valmistuu medialuku-
taidon kouluttajia tuleville 
kursseille. Paikalla oli viisi 
suomalaista vapaaehtoista 
media-alan asiantuntijaa ja 
heidän 16 palestiinalaista 
kollegaansa.

Kahden viikon mittaisen 
työpajan aikana suomalaiset 
ja palestiinalaiset suunnitte-
livat yhdessä hauraiden alu-
eiden kansalaisille suunna-
tun medialukutaitokurssin 
tulevat sisällöt.

Teemoja ovat esimerkiksi 
sosiaalisen median käyttö, 
luotettavan tiedon tunnis-
taminen, faktantarkistus, 
journalismin etiikka sekä 
turvallisuus verkossa.

Superkatkarapuja
Ben-Gurion yliopisto kehit-
telee tauteja vastaan taiste-
levia superkatkarapuja. Pro-
fessori Amir Sagi ja hänen 
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oppilaansa Tom Levy us-
kovat näiden katkarapujen 
voivan olla keino vähentää 
köyhyyttä, auttaa ympäris-
tönsuojelua ja kontrolloida 
tautien puhkeamista.

Nämä superkatkaravut 
ovat koirasrapuja, joilla on 
kaksi naaraskromosomia 
eikä yhtään koiraskromo-
someja, jonka ansiosta ne 
voivat synnyttää ainoastaan 
naarasjälkeläisiä.

Katkarapuja on ollut ke-
hittämässä yliopiston kans-
sa Beershebassa toimiva 
start-up Enzootic, joka on 
erikoistunut naaraspuolisen 
monoseksivesiviljelyn bio-
teknologiaan.

Yliopiston mukaan kat-
karavut voivat vähentää 
schistosomiasis-tapauksia, 
kyseinen loisten aiheuttama 
krooninen tauti voi aiheut-
taa mahakipuja, ripulia ja 
muita vastaavia oireita.
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