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Jerusalem itsenäisen Israelin pääkaupunkina

S

amalla kun Suomessa juhlimme kuluvana vuonna maamme itsenäisyyden 100. vuotta, Israelissa juhlistetaan Jerusalemin yhdistämisen 50-vuotisjuhlia. Juhlinta kulminoituu
erityisesti 23.-24.5.2017 Jerusalem-päivän juhlintaan. Israel
onnistui torjumaan kuuden päivän sodassa kesäkuussa vuonna 1967 Jordanian ja neljän muun arabimaan hyökkäyksen,
ja siinä yhteydessä jaetun Jerusalemin Jordanian miehittämä itäinen osa, mukaan lukien Vanha kaupunki, jäi Israelille.
Tapahtumien kuvastosta ehkä tunnetuin on ns. Itkumuurilla
israelilaisista laskuvarjojääkäreistä otettu kuva, jossa sotilaiden katsoessa ylöspäin kohti muurin jyhkeää kiviseinää heidän kasvoiltaan heijastuu liikutus, huojennus ja kiitollisuus.
Jäihän tuolloin taakse nyky-Israelin historian ensimmäisten 19
vuoden ajan kestänyt vieraan vallan hallinto pääkaupungissa.
Juutalaisia oli sorrettu, mikä näkyi erityisesti siinä, etteivät
he voineet asua Vanhassa kaupungissa omassa kaupunginosassaan, ja myös siinä, että synagogat oli tuhottu. Samoin
Öljymäen rinteellä sijaitseva hautausmaa oli häväisty. Edes
Temppelivuoren läntiselle reunalle eli Länsi- tai Itkumuurille
ei juutalaisilla ollut vapaata pääsyä.
Israel pitää yhdistettyä Jerusalemia yksiselitteisesti omana pääkaupunkinaan. Eihän se ole ollutkaan koskaan minkään
muun kansakunnan kuin juutalaisten pääkaupunki. Kaupungin yli 3000-vuotinen historia kuningas Daavidin perustamana juutalaisten pääkaupunkina on syvälle juutalaiseen itseymmärrykseen juurtunut tosiasia. Eri valtakunnat historian
saatossa ovat sen valloittaneet, mutta valtakunnat ovat hajonneet, eikä Jerusalemin merkitystä juutalaisille ole voitu
häivyttää unholaan. Äskettäin Jerusalemin Vanhassa kaupungissa löydettiin muinainen katu, joka on johtanut Siiloan
lammikolta Temppelivuorelle. Ennen tämän uuden arkeologisen löydön avaamista yleisölle viime joulukuussa hanukkajuhlan yhteydessä Israelin kulttuuri- ja urheiluministeri Miri
Regev totesi mm. näin: ”Tämä on yksi Jerusalemin vanhimmista kaduista, jota pitkin hanukka-kertomuksen sankarit,
Israelin kreikkalaisten hallinnosta vapauttaneet makkabealaiset kävelivät yli kaksi vuosituhatta siten.”

Julkistaessaan Jerusalemin 50-vuotisjuhlan logon ministeri Regev selosti symboliikkaa näin: ”Numeron viisi perusmuoto on harppu, joka muistuttaa meitä Daavidista, Israelin
kuninkaasta, joka määräsi Jerusalemin ikuiseksi pääkaupungiksemme yli 3000 vuotta sitten. Ylinnä on leijonan pää –
Jerusalemin symboli vielä nykyäänkin.
Numero 5 symboloi Jerusalemin historian aikajanaa – kuningas Daavidista Israelin puolustusvoimien 55. laskuvarjo
pataljoonaan asti, joka meni sisään Leijonaportista ja vapautti Jerusalemin kuuden päivän sodan aikana. Nollan sisällä näkyy Israelin lippu Vanhan kaupungin, Länsimuurin ja
Temppelivuoren päällä”. – Logolle valittu väri on kultainen,
joka Regevin mukaan viittaa Naomi Shemerin ’lähes profeetalliseen’ sanoitukseen laulussa ’kultainen Jerusalem’.
Uskonnollis-sionistinen perustelu Jerusalemin asemalle Israelin jakamattomana pääkaupunkina on kirjoitettu jo
muinoin Daavidin lauluihin eli psalmeihin näin (Ps. 137: 5):
”Jerusalem, jos sinut unohdan, kadotkoon käteni voima!”
(vuoden 1992 Kirkkoraamattu) / ”Jos minä unhotan sinut,
Jerusalem, niin unhota sinä minun oikea käteni.” (vuoden
1933/38 Kirkkoraamattu)

Juha-Pekka Rissanen
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PRESIDENTTI TRUMAN JA ISRAEL
Rooseveltin kolmannella kaudella varapresidenttinä toimi
Henry Wallace, joka kuitenkin toimikautensa loppupuolella
oli alkanut herättää epävarmuutta ja hämmennystä demokraattipuolueen johtomiesten keskuudessa esittämällä myötämielisiä ajatuksia Neuvostoliitosta ja ammattiyhdistysliikkeestä. Koska myös presidentti Rooseveltin terveydentila
oli heikentynyt, demokraattijohtajat päättivät etsiä uuden ja
maan kannalta luotettavamman varapresidenttikandidaatin
syksyn 1944 vaaleihin.
Sopivaksi ehdokkaaksi löydettiin senaattori Harry S. Truman Kansas Citystä, Missourin osavaltiosta. Heinäkuussa
vuonna 1944 pidetyssä demokraattien puoluekokouksessa senaattori Truman voitti lopulta istuvan varapresidentin Henry Wallacen äänin 1031–105, vaikkakin Wallace oli
saanut ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä kahdeksasta ehdokkaasta.

Konkurssin kautta

Presidentti Harry S. Trumanin virallinen muotokuva
Valkoisessa talossa

Harry S. Trumanin nousu yllättävien käänteiden
kautta Yhdysvaltain presidentiksi avasi Israelille
tien itsenäisten valtioiden joukkoon. Presidentti
Franklin D. Rooseveltin yllättävä kuolema 72 vuotta
sitten muutti maailmanhistoriaa odottamattomalla
tavalla.

H

uhtikuussa vuonna 1945 Yhdysvallat sai presidentin
miehestä, jonka mahdollisuudet päätyä tähän virkaan
vielä vajaata vuotta aiemmin olivat olleet mitä epätodennäköisimmät.
Vuodesta 1933 maata johtanut Franklin Delano Roosevelt oli 12. huhtikuuta 1945 loma-asunnollaan Georgiassa,
kun hän yllättäen alkoi valittaa kovaa päänsärkyä ja menehtyi
pian sen jälkeen massiiviseen aivoverenvuotoon vain 63-vuotiaana. Roosevelt oli vain 82 päivää aiemmin vannonut virkavalansa ja aloittanut neljännen toimikautensa, mikä vielä
tuolloin oli Yhdysvaltain perustuslain mukaan mahdollista.
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Harry S. Truman syntyi baptistiperheeseen Lamarin pikkukaupungissa, Missourin osavaltiossa 8. toukokuuta 1884.
Nuoren Harryn kerrotaan olleen varsin kiinnostunut uskonnollisista asioista jo lapsena, ja 15 vuoden ikään mennessä
hän oli lukenut Raamattunsa jo moneen kertaan läpi.
Harry Truman opiskeli taloutta ja lakia, mutta hänen menestyksensä jäi heikoksi johtuen osittain huonosta näöstä. Hän päätyi sitten Missourin kansalliskaartiin vuosiksi
1905–1911 edeten tykistöupseeriksi. Ensimmäisen maailmansodan alettua hänet lähetettiin Ranskaan, josta hän
palasi kapteenina vuonna 1918.
Vuonna 1919 Truman meni naimisiin samasta kaupungista kotoisin olevan Bess Wallacen kanssa ja perusti ”herrain
vaatehtimon” yhdessä parhaan ystävänsä, juutalaisen Edward ”Eddie” Jacobsonin kanssa, joka oli toiminut sodan
aikana Trumanin komppanian kanttiininpitäjänä Ranskassa. Ystävysten liiketoimet kuitenkin epäonnistuivat, ja yritys ajautui konkurssiin vain parin vuoden toiminnan jälkeen
vuonna 1921. Molemmille miehille jäi vararikon seurauksena melkoiset velat, joita Truman maksoi aina vuoteen 1934.
Konkurssin jälkeen Trumanin oli etsittävä uusi ura itselleen. Hän liittyi demokraattiseen puolueeseen asettuen
hyvin pian ehdolle Jacksonin piirikunnan hallintotuomariksi,
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mihin hänet valittiinkin kahdeksi vuodeksi. Truman ei tullut
uudelleenvalituksi vuonna 1924 ja joutui tällä kertaa etsimään elantoaan myymällä Kansas Cityn automobiiliklubin
jäsenyyksiä. Uusi hallintovirka aukesi kuitenkin muutamaa
vuotta myöhemmin, ja sen myötä Truman nousi liittovaltiotason tehtäviin kansallisen työllistämisohjelman johtajaksi
Missourin osavaltiossa. Tästä olikin hyvä ponnistaa Yhdysvaltain senaattiin, jonne hänet valittiin 1934.
Truman vakiinnutti vähitellen asemansa senaattorina,
mutta hänen varsinainen kansallinen läpimurtonsa tapahtui
vasta toisen senaattorikauden alussa, kun hän toimiessaan
senaatin sotilasasioiden komitean puheenjohtajana kiinnitti
huomionsa tuhlaileviin sopimuksiin armeijan alihankkijoiden
kanssa. Truman nosti havaitsemansa epäkohdat esiin senaatissa, minkä seurauksena vuonna 1941 perustettiin senaatin erityiskomitea tutkimaan kansallisia puolustusohjelmia
ja Trumanista tuli itseoikeutetusti komitean puheenjohtaja.
Komitea tuli hyvin pian tunnetuksi ns. Trumanin komiteana
(The Truman Commission), ja sen ansiosta veronmaksajien
varoja säästyi arviolta jopa 15 miljardia dollaria seuraavien
vuosien aikana. Tämä nosti senaattorin amerikkalaisen politiikan huipulle, mistä osoituksena oli muun muassa useampi
kansikuva Time-lehdessä.

Juutalaiskysymys
Trumanin lyhyeksi jääneellä varapresidenttikaudella hänen
yhteytensä Rooseveltiin jäivät etäisiksi. Hän tapasi Rooseveltin virkakautensa aikana vain kahdesti eikä hän myöskään
saanut Valkoisesta talosta tai ulkoministeriöstä kaikkein salaisimpia raportteja.
Huhtikuussa vuonna 1945 elettiin jo toisen maailmansodan ratkaisuhetkiä, ja Truman sai vastuulleen armeijan ylipäällikkyyden, mikä käytännössä tarkoitti myös liittoutuneiden joukkojen ylipäällikkyyttä. Truman oli senaattorina ollut
tietoinen natsien juutalaisvainoista ja pyrkinyt saamaan Yhdysvaltain hallintoa puuttumaan asiaan, mutta hän jäi ilman
vastakaikua. Saatuaan tietoja keskitysleirien tammikuussa
1945 alkaneista vapautuksista, hän huolestui hengissä selvinneiden juutalaisten kohtalosta.
Syksyllä vuonna 1945 Keski-Euroopassa oli vielä satoja
tuhansia kuolemanleireiltä selviytyneitä juutalaisia internoituina samoissa luteita kuhisevissa, piikkilanka-aitojen ympäröimissä parakeissa, aliravittuina ja edelleen puettuina
raidallisiin pyjamoihin, ja talvi oli jälleen tulossa.
Yhdysvaltain armeijan välittämien tietojen mukaan enemmistö hengissä selviytyneistä juutalaisista halusi muuttaa
luvattuun maahan eli Britannian mandaattina olleeseen Pa-

Pääministeri David Ben-Gurion ja suurlähettiläs Abba
Eban lahjoittavat presidentti Trumanille hanukian
Valkoisessa talossa 1.5.1951.

lestiinaan, mutta brittihallinto suostui antamaan heille vain
muutamia tuhansia maahanmuuttolupia vuosittain.
Aiemmin juutalaisten puolestapuhujana tunnetuksi tullut
Britannian pääministeri Winston Churchill oli heinäkuussa
1945 yllättäen hävinnyt vaalit ja valtaan oli noussut työväenpuolueen Clement Attlee, jonka hallituksen ulkoministeriksi tuli Ernest Bevin. Molempien miesten ajatusmaailma
osoittautui hyvin juutalaisvastaiseksi, minkä Truman toi esiin
monissa Valkoisen talon muistioissaan.
Juutalaisten asiaa ei helpottanut sekään, että presidentti Roosevelt, joka oli vuosikymmeniä esiintynyt juutalaisten
ystävänä ja asioiden ajajana, oli sitonut Yhdysvaltain hallinnon kädet antaessaan Saudi-Arabian päämiehelle kuningas
Saudille sitoumuksen, ettei Yhdysvallat tekisi mitään päätöksiä liittyen juutalaisen kansan kohtaloon suhteessa Palestiinaan kuulematta ensin kuningasta.
Trumanin kerrotaan järkyttyneen ymmärtäessään, kuinka
kaksinaamaisesti Roosevelt oli toiminut, ja pikkuhiljaa uusi presidentti huomasi, että ulkoministeriön kaikki johtavat
virkamiehet olivat – jos eivät aivan juutalaisvastaisia – hyvin arabimielisiä.

Visio juutalaisvaltiosta
Hyvin luetun Raamatun, ja parhaan ystävänsä, juutalaisen
Eddie Jacobsonin, kanssa vietetyn ajan seurauksena Trumanille oli piirtynyt selvä kuva juutalaisten paluusta muinaiseen
kotimaahansa, ja hän alkoi tehdä hartiavoimin työtä sen toteutumiseksi. Toisen maailmansodan päätyttyä juutalaisten
aktiiviset pyrkimykset päästä Palestiinaan olivat kasvaneet.
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Samanaikaisesti yhä useammin brittijoukot ryhtyivät käyttämään väkivaltaa estääkseen Palestiinan rannikkoa lähestyvien laivojen rantautumisen.
Truman pyrki saamaan brittihallinnon myöntämään lisää
maahanmuuttolupia Palestiinaan, mutta Britannian uusi hallitus ei siihen taipunut.
Amerikan lukuisat ja erimieliset juutalaisjärjestöt painostivat Trumania juutalaisvaltion perustamisessa ja jossakin
vaiheessa presidentti päätti olla ottamatta yhdenkään juutalaisjärjestön johtajia vastaan. Tätä ratkaisua edelsi konflikti
erään juutalaisjohtajan kanssa, jonka poistuttua Valkoisesta
talosta Truman tuhahti neuvonantajalleen: ”Herran tähden,
jos Jeesus Kristus ei kyennyt vakuuttamaan näitä kavereita, niin kuinka minä”. Tämä päätös tulkittiin laajalti merkiksi
Trumanin juutalaisvastaisuudesta, mutta Valkoisen talon ja
ulkoministeriön arkistot kertovat Trumanin jatkaneen kiivaasti
ponnistelujaan juutalaisvaltion synnyttämiseksi.
Palestiinassa juutalaisten ja arabien välit kiristyivät äärimmilleen eikä brittiarmeija kyennyt enää huolehtimaan turvallisuudesta. Alakynteen jäivät erityisesti juutalaiset, joilla
ei ollut juurikaan aseita puolustaa itseään arabeja vastaan.
Tämän seurauksena Britannia ilmoitti haluavansa mandaatistaan eroon ja sysäsi asian vasta perustetun YK:n syliin
helmikuussa vuonna 1947.
YK asetti erityiskomitean UNSCOP (United Nations
Special Committee on Palestine) selvittämään alueen jakoa
kahdeksi maaksi, juutalais- ja arabivaltioksi, ja komitean ehdotus hyväksyttiin YK:n täysistunnossa marraskuussa vuonna 1947. Tätä istuntoa edelsi Trumanin hallituksen sisällä
raju riita, jonka taustalla oli ulkoministeri George Marshallin vankkumaton vastustus juutalaisvaltion perustamiselle.
Trumanin ja Marshallin välit kiristyivät keväällä 1948 siihen pisteeseen, että Marshall huusi presidentille tämän
virkahuoneessa, että ”jos tunnustatte Israelin valtion, en
enää koskaan missään vaaleissa tule äänestämään teitä”.
Kaksi päivää myöhemmin, 14. toukokuuta 1948 Truman
tunnusti vastaperustetun Israelin valtion ensimmäisenä valtionpäämiehenä.

Profetiat toteutuvat
Kun Israel oli perustettu, siihen liittyvät historialliset ja uskonnolliset seikat tulivat yhä merkityksellisimmiksi presidentti
Trumanille, erityisesti hänen oma roolinsa, joka oli mahdollistanut juutalaisten palaamisen Palestiinaan – juutalaisten
luvattuun maahan. Trumaniin ja Israelin perustamisen vaiheisiin keskittyvä kirja A Safe Haven – Harry S. Truman and the
Founding of Israel kertoo asiasta seuraavaa:
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Truman jakoi ajatuksiaan säännöllisesti tärkeimmäksi avustajakseen nousseen Clark Cliffordin kanssa, erityisesti liittyen profetioihin, jotka koskivat juutalaisten paluuta Vanhan
testamentin Siioniin.
Yksi Cliffordiin eniten vaikuttaneista jakeista oli 5. Mooseksen kirja 34:1–3: Mooses nousi Moabin tasangolta Nebon-vuorelle, Pisgan huipulle, joka on Jordanin itäpuolella
vastapäätä Jerikoa. Herra näytti hänelle koko maan: Gileadin, Danin, Naftalin, Efraimin ja Manassen alueet ja koko Juudan maan läntiseen mereen saakka, Negevin sekä
Jordanin alangon, sen syvänteen, joka ulottuu Jerikosta,
Palmukaupungista, Soariin asti.
Kuten Clifford muisteli vuonna 1988, voit ottaa vanhan
Raamatun kartan ja kun katsot sitä, niin näet Israelin nykyiset rajat. Tämä, hän lisäsi, oli mitä Vanha testamentti oli luvannut tuon ajan juutalaisille johtajille.
Keväällä vuonna 1949 Eliahu Elath, Israelin USA:n suurlähettiläs, tuli yhdessä Israelin päärabbin Isaac Halevi Herzogin kanssa tapaamaan Trumania. Truman kysyi rabbilta,
tiesikö tämä, mitä hän oli tehnyt juutalaisten pakolaisten ja
Israelin valtion perustamisen hyväksi.
Herzog ”mietti hetken ja vastasi, että vielä silloin kun
presidentti oli äitinsä kohdussa..., Herra oli asettanut hänen
tehtäväkseen auttaa valittua kansaa hädän päivänä ja olla
mukana toteuttamassa Hänen lupaustaan palauttaa kansansa Pyhään maahan”.
Eliahu Elath, puhuessaan vuosia myöhemmin Heprealaisen Yliopiston presidenttinä, kertoi että Trumanin Palestiinan varhaisen historian tuntemuksen päälähde oli Raamattu.
Lainatessaan Trumanin 15.1.1953 pitämää virastaeroajaispuhetta, Elath nosti esiin raamatunkohdan, joka paljasti
Trumanin toivon Israelia kohtaan. Truman oli sanonut: ”Tigris- ja Eufrat-virtojen laakso voidaan saada kukoistamaan
kuten Babylonin ja Niiniven aikoina. Israelista voi muodostua maidon ja hunajan maa, niin kuin se oli Joosuan aikaan”.
Tämä jae, Elath ajatteli, ”ei päätynyt puheeseen sattumalta.”

Teksti: Risto Huvila
Kirjoitus julkaistu Valituissa Paloissa elokuussa 2016.
Kirjoittaja on tutkinut Israelin historiaa ja presidentti
Harry S. Trumanin elämää, ja häneltä ilmestyy kesällä
2017 kirja ”Israelin ihme ja presidentti Truman”. Huvila on
myös Suomi-Israel Yhdistysten Liiton varapuheenjohtaja
ja Espoon Suomi-Israel yhdistyksen puheenjohtaja, ja on
käytettävissä luennoitsijana SIYL:n paikallisyhdistysten
tilaisuuksissa.
Lisätietoa: risto@truman.fi, www.truman.fi.
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UNESCO EDELLEEN
KRITIIKIN KOHTEENA

Vuonna 1968 perustettu kansainvälinen järjestö CIPA, alkuperäiseltä nimeltään Comité International de
la Photogrammétrie Architecturale, mutta nykyään CIPA Heritage Documentation pyrkii seuraamaan
maailman kulttuuriperinnön säilyttämistä ja toimii eri tavoin tuon perinnön säilyttämisen puolesta.
Järjestön kiertokirjeessä tämän vuoden tammikuussa otettiin voimakkaasti kantaa UNESCOn Jerusalemin
temppelivuoren nimitystä koskevaan päätökseen, jossa tuo alue mainittiin ainoastaan sen islamilaisella
nimellä. Ohessa tuo kannanotto.

K

ulttuurisen perinnön säilyttämiseen ja suojeluun liittyy
olennaisesti se, että pidetään yllä näiden paikkojen ja
esineiden muistoa. Myös UNESCO:n velvollisuus on pitää
yllä ja suojella tällaisten eri ihmisryhmille tärkeiden paikkojen muistoa ilman minkäänlaista tieteellisten standardien
puolueellisuutta. Siksi oli UNESCO:n Maailmanperintö
komitelta erityisen tuomittavaa pyyhkiä pois hyväksymästään
päätöslauselmasta pois Jerusalemin temppelialue nimenä.
Tällaista historian ja muiston pois pyyhkimistä voidaan verrata merkittävän materiaalin tuhoamiseen ja hävittämiseen.
On luonnollista, että tuon paikan historiallinen muisto, joka
on pyhä kolmelle monoteistiselle uskonnolle, tulisi saada
jakaa kaikkien kolmen kesken.
Tuolla arkeologisella alueella, joka tunnetaan sekä
temppelialueena että nimellä Haram, sillä on useita eri aika
kausien tasoja, ja tieteen näkökulmasta jokainen taso on
yhtä tärkeä. Niin kuin nimi Al-Haram al-Sharif on tärkeä ja
merkityksellinen muslimeille, Temppelivuori on tärkeä juuta
laisille ja kristityille.
Syyrian Palmyrassa, ei kovin kaukana Jerusalemista
ISIS on vallannut takaisin alueen, jonka kohteita se oli jo
aiemmin tuhonnut, Baalin temppelin, Baalshaminin temppelin, triumfikaaren ja joukon hautoja. Venäläiset yhdessä
Syyrian hallituksen joukkojen kanssa valtasivat alueen takaisin vuonna 2016, mutta saman vuoden lopulla on nähty
jihdistien paluu sinne.
Kiintoisaa on, että Baalin temppeli uhmasi aikaa lähes
2000 vuotta. Se rakennettiin vuonna 32 AD, ja oli kooltaan

samaa luokkaa Jerusalemin temppelin kanssa. Jerusalemin
temppelin rakensi Herodes Suuri joitain vuosikymmeniä ennen Baalin temppeliä. Herodes rakennutti myös laajan alueen
temppelivuorelle. Tämän rakennusprojektin rakenteita on
yhä edelleen nähtävissä ns. Länsimuurilla.
Sekä Jerusalemin temppeli että Baalin temppeli olivat aikanaan tärkeitä seemiläisiä temppeleitä, joilla kummallakin
oli suuri itse temppeliä ympäröivä temenoi, kultillinen pihaalue, jota ympäröivät pylväiköt. Jerusalemin temppelin tuhosivat roomalaiset vuonna 70 AD, kun taas Baalin temppeli
Palmyrassa säilyi vuoteen 2015 AD.
Kaikki ammattilaiset, niiden mukana ICOMOS:n jäsenet,
ovat yhtä mieltä siitä, että kulttuurisia perintökohteita koskevien julkilausumien tulee perustua tieteelliseen dokumentaatioon ja historiallisiin tosiasioihin, varsinkin niiden
organisaatioiden antamien julkilausumien, joiden varsinaisena tehtävänä on ihmiskunnan yhteisen perinnön tieteellinen
ja kulttuurinen säilyttäminen, eikä minkäänlainen politikointi. Siksi on ymmärrettävää, että UNESCO:n pääjohtaja Irina Bokova on tuominnut tämän Maailmanperintökomitean
täysin yksipuolisen päätöksen, jonka mukaan Jerusalemin
temppelivuorta kutsutaan ainoastaan sen islamilaisella nimellä Al-Haram al-Sharif.

Englanninkielinen teksti: http://cipa.icomos.org/portfolioitem/newsletter_11/#Temple_mount.
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TARVITSEMME SOVINTOA JA
ANTEEKSIANTOA
Pääministeri Juha Sipilän puhe Vainojen uhrien muistopäivän tilaisuudessa Säätytalossa 26.1.2017,
sen suomenkielinen osa.
Hyvät naiset ja herrat,

Tämä kokemus Varsovassa kosketti minua
syvästi. Se pysäytti minut samalla tavalla kuin
Tasan kaksi viikkoa sitten tähän aikaan seivierailuni Jerusalemissa viime syksynä. Osalsoin Varsovan entisen gheton sijaintipaikalla
listuin silloin Israelin entisen presidentin Shiuseiden satojen puolalaisten ja suomalaisten
mon Peresin muistotilaisuuteen. Peresin, joka
kanssa. Vietimme arvokasta juhlaa – itsenäioli syntynyt Puolassa, käynyt elämässään läpi
sen Suomen satavuotisjuhlan päätapahtumaa
paljon ja joka myöhempinä vuosinaan omistauPuolassa. Juhlapaikkana oli Puolan juutalaistui rauhan rakentamiselle Lähi-idässä. Hänet
ten historian museo, POLIN. Komea, kiehto- Kuva: Valtioneuvosto
palkittiin ponnisteluistaan Nobelin rauhanpalva, pysäyttävä rakennus. Suomalaisen arkkikinnolla vuonna 1994 yhdessä Jasser Arafatin
tehdin, Rainer Mahlamäen suunnittelema. Varsovan entisen ja Jitzhak Rabinin kanssa. Tämän työn muistamisen, kunnigheton jalansijoilla.
oittamisen ja siltojen rakentamisen henki kantoi myös läpi
Tapasin tuona päivänä, tuossa samaisessa museossa, hänen muistojuhlansa.
erään 90-vuotiaan puolalaisen herrasmiehen. Hänen nimenSekä Varsovan että Jerusalemin jälkeen mietin paljon sosä voi olla monille teistä tuttu. Marian Turski syntyi vuon- vintoa ja anteeksiantoa. Miten siihen voi pystyä, ja pitääkö
na 1926, oli toisen maailmansodan syttyessä 13-vuotias ja siihen pystyä. Miten tapahtuneen kanssa voi tehdä rauhan?
joutui sodan aikana kokemaan muun muassa Auschwitzin Miten itsensä kanssa voi tehdä rauhan?
keskitysleirin kauhut. Hän selvisi holokaustista ja kertoo tarinaansa jälkipolville vielä tänäkin päivänä.
Arvoisat kuulijat,
Kiersin hänen kanssaan museon näyttelyssä. Yksi näyt- Kunnioitamme vuotuista vainojen uhrien muistopäivää huotelyn sali on jäljennös puolanjuutalaisesta kadusta aikana, menna perjantaina, 27. päivänä tammikuuta. Muistamme siljolloin yhteisen historiamme kauheimmat asiat olivat vasta loin holokaustin uhreja. Muistamme samalla myös muiden
tapahtumaisillaan. Marian Turski kuvaili minulle sitä, millais- kansanvainojen uhreja.
ta arkielämä noina aikoina oli ollut. Hän kertoi minulle myös
Elämme tällä hetkellä yhteiskunnallisessa keskustelussiitä, mitä sen jälkeen tapahtui.
samme vaarallisia aikoja. Mielipiteet sekoittuvat faktoihin.
Turski toimii museon johtokunnan puheenjohtajana. Hän Joitakin faktat eivät enää edes kiinnosta. Ihmisillä on liian
käytti Suomen 100-vuotistilaisuudessa energisen, terävän kiire, jotta voitaisiin pysähtyä ajattelemaan, mistä oikeastaan
ja kuulijakuntaa ihastuttaneen puheenvuoron. Hän kertoi on kyse. On pelottavaa, että tämä kohdistuu osin myös hisPuolassa aiemmin täysin tuntemattoman suomalaisen ark- toriaan. Ja on pelottavaa, että tämä kohdistuu useimmiten
kitehdin suunnittelemasta museosta, jota hän ei ollut aluk- toiseuteen – vähemmistöihin sekä ylipäätään kaikkeen, misi lainkaan halunnut hyväksyä kilpailun voittajaksi. Mutta kä on erilaista kuin oma itse.
lopulta hän pehmeni ajatukselle. Tätä pehmentymistään
Kulkeeko historia kehää vai onko se lineaarista matkaa
hän ei ole katunut.
eteenpäin? Opimmeko historiasta mitään? Suoria vertausItse mietin häntä katsoessani ja kuunnellessani: kuinka on kohtia mihinkään menneeseen emme voi tästä päivästä vemahdollista, että ihmiskunnan pimeimmän puolen omakoh- tää, mutta hälytyskellojen täytyy soida, kun yhteiskunnallitaisesti kokenut ihminen on pystynyt säilyttämään elämän- seen keskusteluun osallistutaan huutelemalla tai suoranaisilla
ilonsa ja tarmonsa – ja vieläpä niin, että se vielä 90 vuoden valheilla. Tällaisessa tilanteessa ollaan kaltevalla pinnalla.
iässä on erittäin tarttuvaa laatua?
Meidän jokaisen vastuulla on pitää huolta siitä, ettei keskusteluilmapiirimme polarisaatio muodostu pysyväksi asiain
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tilaksi. Huuteluun ei pidä vastata huutelemalla. Provosointiin ei pidä vastata provosoitumalla. Se toinen ja erilainen
pitää uskaltaa kohdata – kohdata ja nähdä ihminen hänessä.
Demokraattiseen järjestelmäämme kohdistuu monenlaisia paineita, sisäisiä ja ulkoisia. Sadan vuoden itsenäisyytemme ja vielä pidemmän parlamentaarisen historiamme
aikana olemme oppineet luottamaan järjestelmäämme ja
sen toimivuuteen. Työtä sen puolesta tulee kuitenkin tehdä väsymättömästi joka ikinen päivä. Meidän tulee uskaltaa
puolustaa vähemmistöjämme ja demokratiamme peruskiviä,
kun ne ovat uhattuina. Demokraattisen järjestelmämme puolustaminen on perustavanlaatuista maanpuolustusta sekin.
Tätä työtä on tehtävä, jotta historian virheet eivät toistu.
Jotta me emme unohda.
Pohdin edellä sovintoa ja anteeksiantoa. Ne ovat hyvin
inhimillinen ja siksi niin hyvin vaikea laji. Haluan kuitenkin uskoa, että niihin voi ja pitää pystyä. Ne eivät nimittäin merkitse
unohtamista. Sen sijaan ne mahdollistavat elämän jatkumisen.

Puolan juutalaisten historian museon on suunnitellut
arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki.
Kuva: P. Paniczko.

Hyvät naiset ja herrat,
Lämmin kiitos kutsusta tärkeään muistojuhlaanne.

MIKÄ ON VAINOJEN UHRIEN
MUISTOPÄIVÄ?

E

uroopan parlamentti antoi vuonna 1995 suosituksen
yleiseurooppalaisesta käytännöstä, jonka mukaisesti jokaisessa EU:n jäsenmaassa tulee viettää holokaustin
muistopäivää. Laajaa eurooppalaista tapaa noudattaen on
Suomessakin valtioneuvoston kanslian päätöksellä vietetty
muistopäivää vuodesta 2002 alkaen. Tämän muistopäivän
suomalaisessa syntyprosessissa oli Jerusalemissa toimivalla juutalaisvainojen museolla Jad vashemilla keskeinen
rooli aloitteentekijänä.
Muistopäivän ajankohta vaihtelee jonkin verran maittain. Suomessa muistopäivän ajankohtana noudatettava
tammikuun 27. päivä ei ole sattumanvaraisesti valittu. Se
on Auschwitzin kuolemanleirin vapauttamisen vuosipäivä.

Muistopäivä Suomessa
Vuodesta 1995 alkaen muistopäivän vieton on järjestänyt
nykyinen Holokaustin uhrien muisto ry. Vuoden 2003 muisto
päivä sai erityistä näkyvyyttä siitä syystä, että se esiintyi nyt
ensimmäistä kertaa suomalaisissa kalentereissa. Tilaisuus
pidettiin Helsingin yliopiston juhlasalissa ja pääpuhujana
oli pääministeri Paavo Lipponen. Tilaisuudessa olivat läsnä myös kaikki kolme Suomessa silloin asunutta keskitys
leireiltä eloonjäänyttä, Lilly Millner, Mayer Frank ja Nenne
Kafka, jotka pääministeri sai näin ensimmäistä kertaa tavata henkilökohtaisesti.

Teksti: Holokaustien uhrien muisto ry

JEDIDUT 1•2017

9

VIELÄ SIMON PERESISTÄ
Jedidut-lehden viime numerossa julkaisimme muistokirjoituksen edesmenneestä Simon Peresistä.
Kirjoitus kirvoitti lukijoitamme myös muistelemaan omia tapaamisiaan hänen kanssaan.
Seuraavassa suurlähettiläs Pekka J. Korvenheimo muistelee tapaamistaan Simon Peresin kanssa. Hänen
muistelunsa korjaa myös muistokirjoituksessa olleen virheen, jonka mukaan Peres olisi vieraillut Suomessa
vain yhden kerran. Seuraavassa suurlähettiläs Korvenheimon muistelu.

S

imon Peres tunsi Suomen historiaa, ymmärsi geopoliittisen erityisasemamme ja arvosti
politiikkaamme. Dialogi toimi, asioista puhuttiin
luottamuksellisesti ja avoimesti, kuten ystävien
kesken on tapana. Hän kävi Suomessa useammin kuin yhden kerran.
Vuonna 1951 perustettu Sosialistinen Internationaali (SI) oli paitsi läntisen demokratian
puolustuslinnake myös eräs olennainen yhteistyö- ja kontaktifoorum, jossa Euroopan sos.dem.-taustaiset johtavat
hallitusmiehet ja poliittiset toimijat tapasivat säännöllisesti.
Israelin työväenpuolue oli tässä vaikutusvaltaisessa “klubissa” tärkeä kumppani. Peres oli Willy Brandtin puheenjohtajakaudella yksi järjestön varapuheenjohtaja, sittemmin
kunniapuheenjohtaja. Myös hänen kilpailijansa Jitzhak Rabin osallistui SI:n toimintaan. Henkilökohtaisesti tapasin jo
nuorena SDP:n kansainvälisen työn sihteerinä Peresin ensimmäisiä kertoja SI:n kokouskäytävillä. Israelin ykkösedustajana oli tuolloin vielä legendaarinen Golda Meir, joka mielellään keskusteli Rafael Paasion kanssa.
Shimon Peresin ja SDP:n puheenjohtaja Kalevi Sorsan
välille kehittyi vuosien mittaan läheinen luottamussuhde.
Muistan Peresin vierailun puoluejohtajan ominaisuudessa
Helsingissä alkuvuonna 1980. Presidentti Urho Kekkonen
enempää kuin pääministeri Sorsa ei tavannut vuonna 1978
ulkoministerivierailulla ollutta Moshe Dayania, mitä muun
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muassa valtioneuvos K-A. Fagerholm ja monet
muut perustellusti arvostelivat. Tätä ilmeistä “työtapaturmaa” yritettiin nyt paikata ja Peresille järjestettiin audienssi Tamminiemeen. Sairasteleva
presidentti ei tosin tunnistanut vierasta.
Muuten Peresin keskustelut onnistuivat. Sorsan isännöimä saunailta pienelle piirille SDP:n
puoluetalon kellarissa kruunasi vierailun. Löylyjen lomassa taidettiin ottaa iltapalan kyytipoikana muutama
Koskenkorva-snapsi, laulettiin Elis Sellan johdolla ja juteltiin mukavia. Mieleeni jäi, kuinka Israelin suurlähettiläs Rehavam Amir alkoi vilkuilla kelloaan, mihin Shimon replikoi:
”kuule, emme ole nyt diplomaattitilaisuudessa vaan ystävien kesken”, ja niin iloinen iltamme jatkui vielä hyvän tovin.
Kun lähes kymmenen vuotta myöhemmin suoritin Jerusalemissa Suomen uutena suurlähettiläänä protokollan edellyttämän kohteliaisuuskäynnin valtionvarainministeri Peresin
luo, hän toivottaessaan minut sydämellisesti tervetulleeksi
totesi ilkikurisesti, että viimeksi olimmekin tavanneet ilman
vaatteita. Samalla hän ohjeisti sihteeriään, että hänellä on
aina aikaa, ”jos ystäväni, Suomen suurlähettiläs ottaa yhteyttä ja haluaa tavata tai keskustella”.

Pekka J. Korvenheimo
Suomen suurlähettiläs Israelissa 1989-1993

JEDIDUT 1•2017

ISRAELIN TALOUS KASVAA

I

sraelin talous oli viime vuonna vakaassa ja vahvassa kasvussa. Maan tilastokeskuksen mukaan koko talous kasvoi 4 prosenttia. Edellisenä vuonna 2015 kasvua oli 2,5 prosenttia ja sitä edellisenä vuonna 2014 3,2 prosenttia. Tilastokeskuksen arvioiden mukaan kasvun moottorina on pääosin
ollut kotimainen kulutus, jonka laskettiin kasvaneen viime
vuonna jopa 6,3 prosenttia. Toinen vahva kasvun moottori
on ollut investointien lisääntyminen. Niiden laskettiin kasvaneen peräti 11,6 prosenttia vuonna 2016, kun kahtena
edellisenä vuotena investoinnit ovat olleet lähes olemattomat. Israel tunnettaan nykyään merkittävänä start up -yritysten maana. Näiden määrä vaikuttaa jopa vientimarkkinoihin,
joiden laskettiin kasvaneen noin 3 prosenttia vuonna 2016.

Israelin it-teknologian suurin kauppa
Maailman suurin puolijohdevalmistaja, mikroprosessorin
kehittäjä sekä monikansallinen teknologiayhtiö sekä israeli
lainen Mobileye solmivat maaliskuun puolivälissä Israelin
teknologiayritysten suurimman kaupan, jonka arvo on 15,3
miljardia dollaria. Intel osti Mobileyen kehittämän autojen
automaattiseen kulkemiseen liittyvän teknologian. Vuonna
1999 professori Amnon Shashuan perustama yritys on kehittänyt teknologiaa, jossa kameran ja mikrosirun yhteistyöllä
kyetään hallitsemaan auton liikkumista ilman, että kuljettaja
puuttuu itse ajamiseen. Tämän menetelmän avulla auto voi
varoittaa kuljettajaa tilanteessa, jossa tekniikka näkee tulevan vaaran, mutta kuljettaja ei sitä mahdollisesti vielä havaitse. Menetelmä mahdollistaa myös sen, että mahdolli-

sen vaaratilanteen havaitsessaan tekniikka voi itse puuttua
auton kulkuun joko puuttumalla nopeuteen tai auttamalla
kuljettajaa pysymään tiellä.
Intelin ja Mobileyen välinen kauppa osuu keskelle tällaisen teknologian kehittämistä autoissa. Itseohjautuvat autot
ovat juuri nyt kehittelyn alla. Kaupassa sovittiin myös, että
Mobileye jatkaa edelleen toimintaansa Israelissa.

Turismi lisääntyy
Vaikka Lähi-itä on yhä edelleen ankarien ristiriitojen alue,
ja vaikka väkivaltaa esiintyy meidänkin uutisissamme lähes
päivittäin, se ei näytä vaikuttaneen Israelin turismiin. Tilastotietojen mukaan tämän vuoden helmikuun ja viime vuoden
helmikuun tilastoja vertailtaessa näkyy jopa 22 prosentin
kasvu. Vuoden 2015 helmikuuhun verrattuna kasvu on ollut jopa 25 prosenttia. Kuluneen helmikuun aikana Israelissa
vieraili 234.000 turistia. Tilastoja tutkineiden mukaan tämä
on ollut paras turisti-helmikuu ikinä.
Tammi-helmikuun aikana 467.000 turistia vieraili Israelissa. Heistä kaikkiaan 399.000 saapui lentäen. Maarajojen ylityksistä suurin osa tapahtui Jordaniasta, vähemmän
Egyptistä. Israelin matkailuministerin Yariv Levinin mukaan
merkittävä syy kasvaneisiin turistimääriin on ollut merkittävä lisäys markkinoinnissa.

Teksti: Globes Publisher sekä Start Up Israel
Kuvat: Globes Publisher ja Israelin matkailuministeriö
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ONKO JUUTALAISVIHA IKUISTA ANTISEMITISMI HOLOKAUSTIN
JÄLKEEN

Kuva: ADL

Turun yliopiston historian yliopistonlehtorin virasta 1.4. eläkkeelle jäävä filosofian tohtori, dosentti
Eero Kuparinen on tullut tunnetuksi Kolmannen valtakunnan kulttuurielämään perehtyneenä historian
tutkijana. Tämän seurauksena hän on perehtynyt erittäin syvällisesti myös antisemitismin historiaan. Sen
seurauksena ovat syntyneet teokset ”Aleksandriasta Auschwitziin: Antisemitismin pitkä historia” (1999)
ja ”Antisemitismin musta kirja, Juutalaisvainojen pitkä historia” (2008) sekä Suomen osuus teossarjaan
”Handbuch zum Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart”. Dosentti Kuparinen
vieraili luennoimassa Porvoon yhdistyksemme Vainojen uhrien muistopäivän tilaisuudessa 27.1. puhuen
otsikon aiheesta. Luennon sisältö on siinä määrin merkittävä, että Jedidut päätti julkaista esitelmän, sen
pituudesta johtuen tosin kahteen numeroon jaettuna.

T

änä keväänä tulee kuluneeksi 72 vuotta Hitlerin Saksan
juutalaisvainojen järkyttävän loppusaldon paljastumisesta maailmalle. Tiedämme, että maailma haukkoi tuolloin
henkeään. Vaikka juutalaisia oli vainottu yli 2000 vuotta, niin
Hitlerin Saksa oli yltänyt omissa juutalaisvainoissaan aivan
uuteen ulottuvuuteen. Maailma havahtui tajuamaan, että
Kolmas valtakunta oli yltänyt juutalaisvihassaan kuuteen
miljoonaan surmattuun juutalaiseen. Euroopan juutalaisväestöstä tämä oli 65 %, ja koko maailman juutalaisväestöstä noin 35-40 %.
Antisemitismin olemassaoloon holokausti ei kuitenkaan
vaikuttanut. Maailma tunsi holokaustin johdosta kyllä huonoa omaatuntoa, mutta tätä kesti vain hetken. Antisemitismi
jäi henkiin ja se sai hyvin nopeasti myös uutta elinvoimaa.
Holokaustilla oli kuitenkin oma vaikutuksensa antisemitismiin. Voi sanoa, että holokaustin jälkeen antisemitismi pa-
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lasi parrasvaloihin uudistuneessa asussa ja että tämä uudistumisprosessi on jatkunut myös toisen maailmansodan
jälkeisinä vuosikymmeninä ja jatkuu yhä edelleen. Antisemitismi elää aina ajassa.

Holokaustin jälkeen kolme antisemitismin
jaksoa
Holokaustin jälkeinen seitsemän vuosikymmenen mittainen
jakso voidaan jakaa karkeasti kolmeen periodiin, kolmeen
luonteeltaan toisistaan poikkeavaan jaksoon, joiden kuluessa antisemitismi on kokenut omat uudistumisprosessinsa.
Voidaan puhua traditionaalisesta antisemitismistä, ”palestiinalaistuneesta antisemitismistä” sekä ”uudesta antisemitismistä”. Kaksi jälkimmäistä termiä ovat pikemminkin ku-
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vaavia kuin tutkijoiden keskuudessa minkään vakiintuneen
aseman saaneita.
Näistä ensimmäinen jakso — traditionaalisen antisemitismin periodi — käsittää toista maailmansotaa seuranneet
kaksi vuosikymmentä aina vuoteen 1967 asti. Sitä esiintyy
edelleenkin, mutta ennen vuotta 1967 se oli länsieurooppalaisessa antisemitismissä hallitsevana suuntauksena.
Vuotta 1945 varhaisemman antisemitismin valtavirrasta
se erosi kolmessa keskeisessä suhteessa: Holokaustin
myötä antisemitismi oli menettänyt sekä poliittisuutensa,
rotuoppinsa että yhteytensä uskontoon. Tämä oli ymmärrettävää, sillä Kolmannen valtakunnan luhistumisen myötä
Hitlerin Saksan pisimmälle viljelemällä poliittisella ja rasistisella antisemitismillä ei ollut enää tulevaisuutta. Holokaustin
jäljet kavahduttivat. Sen vaikutusta oli myös uskonnollisen
antisemitismin marginaalistuminen. Suurin osa kristillisistä
valtiokirkoista tuomitsi sodan jälkeen huonoa omaatuntoa
potien uskonnollisen antisemitismin.
Antisemitismi oli saanut poliittisen ja rasistisen pintasilauksensa 1800-luvun lopulla ns. modernin antisemitismin
synnyn myötä. Nyt tästä luovuttiin ja jatkossa antisemitismi palasi tavallaan juurilleen, holokaustia varhaisempaan aikaan, traditionaaliseen antisemitismiin. Tässä perinteisessä
antisemitismissä nousivat jälleen keskeisiksi monet vanhat
juutalaisiin liitetyt sitkeät ennakkoluulot, stereotypiat.

”Palestiinalaistunut antisemitismi”
Toisen maailmansodan jälkeisen antisemitismin historiassa
vuosi 1967 ja ns. kuuden päivän sota muodostavat ensimmäisen merkittävän rajapyykin. Uusvanha, traditionaalinen
antisemitismi saa nyt rinnalleen antisemiittisen antisionismin. Eräät tutkijat ovat käyttäneet tästä Lähi-idän kriisin
toisen osapuolen mukaan myös termiä ”palestiinalaistunut
antisemitismi”.
Saksan osalta toisen maailmansodan jälkeinen aika loi
vielä aivan uudentyyppisen antisemitismin, puhutaan sekundäärisestä antisemitismistä, toissijaisesta antisemitismistä.
Laajasti ymmärrettynä sekundääristä antisemitismiä on kaikki sellainen antisemitismi, mikä on heijastumaa olemassa
olevasta tabusta tuoda julki antisemitismiä. Saksalaisten
tapauksessa sekundäärinen antisemitismi on saanut ja saa
käyttövoimansa saksalaisten haluttomuudesta tai kyvyttömyydestä tehdä tiliä menneisyytensä kanssa. Sekundäärisen antisemitismin ilmenemismuotoihin kuuluu mm. holokaustin kieltäminen.
Jos tarkastellaan kokonaisuutena antisemitismin historiaa
toisen maailmansodan jälkeisen ajan osalta, niin antisemi-

tismin jatkohistoriaan vaikutti eniten Itä-Euroopan sosialistisessa järjestelmässä kukintaan puhjennut antisionismi. Sen
nousu on yhdistettävissä Neuvostoliiton ja Israelin joutumiseen Lähi-idän ja kylmän sodan rintamilla eri leireihin. Sionismi leimattiin itäblokissa vastavallankumouksellisuudeksi, se
oli yhteistoimintaa imperialististen USA:n ja Israelin kanssa
pyrkimyksenä luhistaa sekä Neuvostoliiton että Itä-Euroopan
sosialistinen hallinto.
Vuoden 1967 kuuden päivän sotaan asti arabimaiden
ulkopuolella esiintynyt antisionismi oli jatkoon verrattuna
maltillista. Se oli ollut myös maantieteellisesti rajoitetumpaa
keskittyen ennen kaikkea arabimaita tukeneeseen itäblokkiin.
Vuosi 1967 muutti kuitenkin kaiken. Israelin menestyksekäs
puolustustaistelu ylivoimaisena pidettyä arabiliittoutumaa
vastaan sai maailmalla ymmärtämystä ja ihailua, mutta sodan lopputuloksen aiheuttama muutos Lähi-idän sotilaspoliittisessa tilanteessa nostatti myös kielteisiä tuntoja. Kuuden
päivä sota teki Israelista sen valtaamien alueiden miehittäjän
ja lisäsi myös jo Israelin itsenäistymisen yhteydessä vuonna
1948 käydyn sodan seurauksena syntynyttä pakolaisuutta
entisestään. Tämä nostatti kriittistä suhtautumista Israelin
aiempaa ekspansiivisemmaksi koettua politiikkaa kohtaan.
On syytä huomata, että Israelin muuttuneen sotilaspoliittisen aseman ohella kuuden päivän sodan lietsomaan
antisionismin nousuun vaikutti myös omalta osaltaan aikakauden yleinen mentaliteetti. Maailmalla elettiin tuolloin yhteiskuntakriittisen vasemmistoaallon aikaa, jota leimasivat
nuorison radikaalit protestiliikkeet, kolmannen maailman
köyhyysongelman manifestoitu tiedostaminen ja kansainvälisen solidariteetin nimissä julistettu taistelu niin kolonialismia, imperialismia kuin kapitalistisen lännen imperialismista
malliesimerkkinä pidettyä Vietnamin sotaa vastaan. Samaan
ajalliseen kontekstiin osui myös vuoden 1967 kuuden päivän sota ja Israelin sen myötä muuttunut sotilaspoliittinen
asema. Koska Israel luettiin lännen leiriin, oli myös Lähi-idän
tilanne nähtävissä äärivasemmiston silmin kapitalistisen lännen ja alueen sorrettujen arabikansojen välisenä mittelönä,
jossa solidaarisuutta oli osoitettava arabeille.

Antisemitismi vs. antisionismi
Tässä yhteydessä on syytä todeta, että vaikka sekä antisemitismi että antisionismi kohdistuvat molemmat juutalaisiin, niin näiden kahden aatteen väliin ei ole kuitenkaan
syytä laittaa yhtäläisyysmerkkiä. Tämä vääristäisi molempia
ilmiöitä. Olennaista antisionismin ja antisemitismin erottamisessa toisistaan on käsitteen ‘juutalainen’ käyttö. Jos
Israelia tarkastellaan ikään kuin ‘juutalaisen’ edustajana
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– ‘kollektiivisena juutalaisena’ – kaikkine niine juutalaisiin
‘juutalaisena’ asetettuine negatiivisine stereotypioineen,
niin kysymyksessä ei ole enää antisionismi, vaan antisemitismi. Sionismia vastustaessaankaan antisionismi ei ole antisemitismiä, jos vastustus kohdistuu sionismiin juutalaisten
kansallisuusliikkeenä. Jos sionismi leimataan sitä vastoin
juutalaista valtaa käyttäväksi globaaliksi voimaksi, on jo siirrytty antisemitismin puolelle.
On myönnettävä, että antisionismin pitäminen erillään
antisemitismistä on vaikeaa, sillä antisionismiin usein luonnostaan liittyvä Israelin valtion oikeutuksen kieltäminen
muuttaa antisionismin juutalaisten diskriminoinniksi, jolloin
antisionismi on tässäkin tapauksessa vaihtunut antisemitismiksi. Vähintäänkin piilevää antisemitismiä on löydettävissä
myös niiden antisionistien kannanotoista, jotka rajoittuvat
kritiikissään Israelin Lähi-idän politiikan voimalliseen tuomitsemiseen. Jos syyttelyssä mennään kuitenkin niin pitkälle,
että Israelin toimia ja sen Lähi-idän politiikkaa rinnastetaan
Hitlerin Saksaan ja sen toimiin, niin myös tällöin on jo siirrytty avoimen antisemitismin puolelle.
Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että Israelin valtioon ja sen politiikkaan kohdistunut kritiikki sinänsä ei ole
antisemitismiä. Israel on demokraattinen valtio, jonka toimien ja päätöksenteon on oltava myös alttiina arvostelulle.
Jos Israelia kritisoi valtiona valtioiden joukossa, ei sen politiikkaan ym. kohdistunut kritiikki ole mitä ankarimmassa
muodossaankaan antisemitismiä. Israelin valtion kritisoiminen ‘juutalaisena’ leimaa sitä vastoin miedonkin syyttelyn
antisemitismiksi. Sama pätee myös Israelin valtiolliseen olemassaoloon. Mikäli tämä kiistetään, niin kritiikki on ylittänyt
jo antisemitismin kynnyksen.

Antisemitismi elää aina ajassa
Ei voi kieltää, etteikö antisionismi olisi antanut maailmalle
holokaustin kautta huonoon maineeseen joutunutta antisemitismiä hyväksytymmän tavan ilmaista julkisesti juutalaisvastaisuutta. Siitä huolimatta antisionismia ei ole pidettävä
antisemitismin suoranaisena rintaperillisenä. Antisemitismi
ja antisionismi syntyivät joka tapauksessa eri ‘perheisiin’.
Modernilla 1800-luvulla syntyneellä antisemitismillä oli kaksoisveljenään nationalismi, toisen maailmansodan jälkeen
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Juutalaisviha ei näytä laantumisen merkkejä, ei edes
sivistyneissä länsimaissa. Tässä kuvassa amerikkalaiset
ovat juutalaisvastaisessa mielenosoituksessa Yhdysvaltain
pääkaupungissa Washingtonissa maaliskuussa vuonna
2010. Kuva: US Holocaust Memorial Museum.

antisemitismin tukirintamaan nousseella antisionismilla oli
kumminaan kommunismi.
Yksinkertaistaen antisionismia voisi luonnehtia kansainvälisen tason antisemitismiksi. Samalla tavalla kuin juutalaisen ei nähty vuosisatojen ajan kuuluvan Euroopan kristilliseen kulttuuriin, samalla tavalla tämän päivän antisionismin
äänekkäimmät edustajat katsovat Israelin valtion vieraaksi
Lähi-idän kartalla. He haluavat purkaa sikäläisen valtiojärjestelmän aivan samalla tavalla kuin 1800-luvun jälkipuolella Euroopassa syntynyt antisemitismi halusi purkaa juutalaisten
emansipaation. Antisionismi jatkaa siten kansainvälisellä tasolla antisemitismin yksilötasolla harjoittamaa diskriminointia.
Antisionismilla on oma identiteettinsä ja osin oma syntyhistoriansa, mutta äärimuodossaan se on aina antisemitismiä.
Tässä tullaan puolestaan erääseen antisemitismin historian
perustavanlaaatuisista ‘lainalaisuuksista’: antisemitismi elää
aina ajassa. Tässä mielessä antisionismin voisi nähdä myös
toisen maailmansodan jälkeisen ajan antisemitismin uudeksi
muodoksi vastata oman aikansa muuttuneisiin haasteisiin.

Teksti: Eero Kuparinen
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YLLÄTTÄVÄÄ JUUTALAISVASTAISUUTTA
YHDYSVALLOISSA
Bomb Threats Against Jewish Institutions, 2017
Source: Anti-Defamation League

Kuva: ADL

D
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osentti Eero Kuparinen on Porvoon yhdistyksen kokouksessa pitämässään luennossa puhunut holokaustin
jälkeisestä kolmesta eri antisemitismin jaksosta. Niistä ensimmäinen ajoittuu sodan jälkeiseen aikaan päättyen vuoden 1967 kuuden päivän sotaan. Siitä alkoi toinen kausi,
jota Kuparinen kutsui sanoilla ”palestiinalaistunut antisemitismi”, ja joka yhä edelleen jatkuu. Kolmas jakso on uusi
antisemitismi. Vaikka monet ovat toivoneet ja odottaneet,
että tällaista kolmatta vaihetta ei tulisi, sen olemassaolo on
kuitenkin ilmeinen. Monille asiaa seuranneille on varmaan
tullut ainakin jonkinlaisena yllätyksenä se, miten uhkaukset
juutalaisia kohtaan ovat lisääntyneet Yhdysvalloissa. Onhan
maata pidetty Israelin ja myös juutalaisten ystävänä. Oheinen
kartta kertoo, että pelkästään tämän vuoden 2017 ensimmäisen runsaan kahden kuukauden aikana juutalaisvastaisuutta

vastaan taisteleva amerikkalainen järjestö Anti-Defamation
League ADL, on kirjannut 140 pommiuhkausta, jotka ovat
kohdistuneet 110 eri juutalaisyhteisöön tai järjestöön. Lisäksi uhkauksia on saanut 17 koulua.
Yksi syy amerikkalaisen antisemitismin nousulle on ollut valkoisen rodun ylivaltaa korostava liikehdintä. Monissa
Yhdysvaltojen yliopistoissa on pantu merkille opiskelijoihin
kohdistuvaa värväystoimintaa. Vaikka presidentti Donald
Trump on vakuuttanut Yhdysvaltain vahvaa sitoutumista
Israelia kohtaan, jostain syystä republikaanien vaalivoitto
onkin nostanut myös toisenlaista innostusta.
Oheinen kartta, joka löytyy ADL:n sivuilta, näyttää sen,
kuinka paljon ja missä näitä tämän vuoden aikana havaittuja
uhkauksia juutalaisia tahoja vastaan on esiintynyt.

Teksti: Hannu Nyman
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VIIMEINEN JUNA MOSKOVAAN
Helsingin Suomi-Israel yhdistyksen tämän vuoden ensimmäisessä esitelmätilaisuudessa Helsingin
yliopistolla vieraili puhujana Suomen entinen Venäjän suurlähettiläs René Nyberg aiheenaan ”Viimeinen
juna Moskovaan – neuvokas pelastuminen”. Koska hänen esitelmä ei ollut kirjallisessa muodossa, ja koska
esitelmän otsikko viittaa suurlähettiläs Nybergin kirjoittamaan kirjaan, julkaisemme ohessa Helsingin
yhdistyksen puheenjohtajan Vesa Hirvosen tuosta kirjasta laatiman arvioinnin. Tämä teksti on julkaistu
alun perin Teologisessa aikakauskirjassa numero 121 vuoden 2016 numerossa 3 sivuilla 280-281. Tässä nyt
julkaistavassa tekstissä Hirvonen on laajentanut näkökulmaansa ja kirjoitusta.

O

llessaan vielä kouluiässä suurlähettiläs RéRené Nyberg vertaa äitinsä kohtelua kunniamurne Nyberg löysi vanhempiensa kirjahyllystä
haan. Sovintoa ei myöhemminkään tehty, ja äiti
Hitlerin Taisteluni-teoksen. Kirjan nimilehdellä
oli suvulle ilmaa Helsingin kaduilla.
äiti toivottaa isälle mielenkiintoisia lukuhetkiä.
Feigollä säilyi kuitenkin yhteys sukulaisiin
Vuosi on 1941. Nybergin tiukattua asiaan seliRiiassa, ja suvun latvialaisen osan, erityisesti
tystä äidiltä kirjan nimilehti katoaa.
Mascha-serkun, kohtalosta muodostuukin NyTällä tapauksella Suomen suurlähettiläänä
bergin kirjan toinen sukuhistoriallinen näkökulma
muun muassa Moskovassa toiminut René Ny- Kuva: René Nybergin
maailmantapahtumiin.
berg aloittaa teoksensa Viimeinen juna Mosko- kotisivut
Natsien miehittäessä Latvian kesällä 1941
vaan, jossa hän Max Jakobsonin tapaan yhdisFeigon serkku Mascha pakeni Riiasta Neuvostää yleistä ja oman suvun historiaa.
toliittoon viimeisellä rajan yli päässeellä junalla.
Kirjasta käy ilmi, että Nybergin ja Jakobsonin kohtaloilla Kirjan nimi viittaa tähän tapahtumaan. Stalinin kyydityksilitse asiassa on useita yhtymäkohtia, ja jossain määrin dip- tä onnettomuudekseen säästynyt muu perhe murhattiin.
lomaatit ilmeisesti tunsivatkin toisensa. Nybergiä ja JakobMaailmansodan jälkeen Mascha ja hänen miehensä pasonia yhdistävät samantapaiset vaiheet ulkoasiainhallinnon lasivat tyhjään ja köyhään Riikaan, jossa he väliin saivat
palveluksessa, mutta myös toisen vanhemman juutalaisuus. ”neuvostotaiteilijoina” nauttia etuoikeuksia, väliin kokea
Heidän perheensä tekivät kuitenkin koko lailla erilaisen us- ilmiannettuina työkieltoa. 1970-luvun alussa Mascha miekonnollisen ratkaisun: Jakobsonin luterilaissyntyinen äi- hineen pääsi muuttamaan Israeliin ja edelleen Saksan liittoti kääntyi isän uskontoon juutalaisuuteen, Nybergillä taas tasavaltaan, jonka pyrkimyksenä oli ”hyvittää jotakin, jota
juutalaissyntyinen äiti kääntyi isän luterilaisuuteen.
ei voi hyvittää”.

Ristiriitoja suvun keskellä

Juutalaiset aivot Venäjän ongelmana

René Nybergin äiti Feigo Tokazier (1910-2006) ja liikemiesisä Bruno Nyberg (1907-1966) avioituivat Helsingissä vuonna 1937. Feigon perhe teki kaikkensa erottaakseen parin.
Isä teki tyttärestään perättömän kavallusilmiannon poliisille
ja telkesi hänet kotiin. Seuranneessa oikeudenkäynnissä
isä tuomittiin vankilaan, mutta ilmeisesti sota säästi hänet
siltä häpeältä.
Kun Feigo ei taipunut jättämään kristittyä miestään, hänet
kirottiin, isä luki hänen puolestaan synagogassa kuolinrukouksen (kaddish) ja perhe piti suruajan, aivan kuten Šolom
Aleichemin kuuluisassa Viulunsoittaja katolla -musikaalissa.

Nyberg laajentaa kuvauksensa sukunsa kohtalosta Venäjällä yleisemmin juutalaisten kohtaloon Venäjällä ja Neuvosto
liitossa. Valloitettuaan alueita lännestä tsaarin Venäjä hallitsi
monimiljoonaista juutalaisväestöä, jota sorrettiin monin tavoin. Koulutus oli Venäjälläkin yksi juutalaisten selviytymisen
salaisuuksista. Aleksandr Solženitsynin laatiman laajan juutalaisten historian mukaan juutalaiset kuuluivat ensimmäisiin,
jotka ymmärsivät kaikkien, ei ainoastaan eliitin kouluttamisen merkityksen. Suomessakin koko kansan kouluttamisen
merkitys on ainakin toistaiseksi ymmärretty.
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Pogromit ajoivat juutalaisia keisarikunnasta, mutta myös
erilaiset hallinnolliset määräykset, jopa uudistukset koituivat
juutalaisten kohtaloksi. Maaorjuuden lakkauttaminen Venäjällä vuonna 1861 vei juutalaisilta maataloustuotteiden välittäjän tehtävän. Vuonna 1896 säädetty valtion viinamonopoli
käynnisti massiivisen maastamuuton. Epäpyhä allianssi, Venäjän sisäministeri Vjatšeslav von Plehwe ja sionistijohtaja
Theodor Herzl kannattivat yhtä innokkaasti juutalaisten lähtöä Venäjältä.
Nyberg toteaa, että kristinuskoon kääntyminen oli
venäjänjuutalaisille yksi keino päästä juutalaisille asetetuista
opiskelu- ja muista rajoituksista, vaikka kovin laajamittaista
kääntyminen ei ollut. Solženitsynin mukaan helpointa oli
kääntyä luterilaisuuteen. Runoilija Osip Mandelstam liittyi
metodistikirkkoon Suomessa ja pääsi sen ansiosta Pietarin yliopistoon.
Sekä Venäjällä että muualla juutalaisia on syytetty milloin kapitalismista, milloin kommunismista. Kaupankäynnissä
juutalaisilla onkin ollut monina aikoina huomattava asema,
esimerkiksi 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa 35 prosenttia Venäjän kauppiaista oli juutalaisia. Bolševikeissakin oli
tunnetusti huomattava juutalaisedustus. Venäjän valkoiset
väittivätkin, että neuvostovallan mahdollistivat juutalaiset
aivot, latvialaiset pistimet ja venäläiset hölmöt.

Juuria etsimässä

Kuva: Kustannus Oy Siltala

Kolmas henkilöhistoriallinen näkökulma maailmanhistoriaan
avautuu Nybergin itsensä kautta. Nuorena diplomaattina hän
kokee ”Neuvostoliiton brutaalia charmia” Leonid Brezhnevin Neuvostoliitossa ja Suomen ulkoasiainhallinnossa. Sekä Venäjällä että Suomessa Nyberg tapasi äitinsä sukua ja
alkoi miettiä omaa identiteettiään. Hänen perheensä ei juuri
ollut toteuttanut juutalaista kulttuuria, eikä luterilaistakaan,
mutta isä oli ollut kiinnostunut teosofiasta, ja vanhemmat

olivat seurustelleet selvänäkijä Aino Kassisen kanssa. Venäjän vuodet vahvistivat Nybergin omaa kulttuuri-identiteettiä, jonka hän tunnistaa luterilaiseksi, vaikka muitakin
vaihtoehtoja olisi.

Vesa Hirvonen

Juutalainen pääsiäisateria
Matza
Juutalaisen pääsiäisen keskeisimpiä, ellei peräti keskeisin symboli on happamaton leipä, matza.
Se kuuluu oleellisena osana pääsiäisaterian, sederin, yhteyteen, mutta matza-leipää syödään koko pääsiäisviikko. Juutalaisessa perinteessä tällaisella leivällä on useampiakin selityksiä. Yleisin
liittyy Israelin kansan lähtöön Egyptistä. Lähtö oli nopea, eikä silloin ehditty nostattaa leipää hiivalla. Pelkästä vedestä ja jauhoista tehtiin leipä, joka ehdittiin ottaa mukaan. Toinen selitys liittyy
nimitykseen, jota matza-leivästä myös käytetään. Se on ”köyhän leipä”. Köyhän leipä muistuttaa, millaista on olla köyhä orja ja samalla kehottaa olemaan kiitollinen siitä, mitä elämä nyt on.
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HAIMAAILMA HOUKUTTELEE EILATISSA

E

ilatin vedenalainen observatorio avattiin runsaat 40
vuotta sitten. Sen toimintaa on kehitetty vuosien aikana jonkin verran, mutta nyt on avattu uusi, 26 miljoonaa
shekeliä maksanut hai-allas, lajinsa suurin Lähi-idässä. Uusi
maanalainen maailma käsittää 1000 neliömetrin alueen. Kyseessä on siis akvaario, jota ihmiset pääsevät katsomaan
veden alta. Allas on kuusi metriä korkea.
Hai-altaaseen on sijoitettu 18 haita sekä monia muita
veden eläviä. Tarkoituksena on ollut sijoittaa vedenalaiseen
altaaseen kaloja niin, että ne muodostavat keskenään sopivan harmonian. Yksi uuden observatorion kiintoisia yksityis
kohtia on 15 metriä pitkä läpinäkyvä tunneli, jossa kulkiessaan kalat tulevat todella lähelle vierailijaa.

Uudessa kohteessa on myös vierailijoille tarkoitettu digitaalinen ja interaktiivinen keskus, joka tarjoaa lisätietoa
haiden elämästä ja maailmasta. Yllättävää kyllä runsaan information yhtenä tarkoituksena on selittää vierailijoille, miksi
hait eivät ole ihmisille vaarallisia. Keskuksessa käyville esitetään videoita, he voivat pelata interaktiivisia pelejä ja heille
esitellään erilaisia hailajeja.
Uuden vedenalaisen observatorion tarjontaan kuuluu
myös eräänlainen amfiteatteri, josta käsin vierailijat saavat laajan näkemyksen vedenalaisen akvaarion kaloista ja elämästä.

Teksti ja kuvat:
The Underwater Observatory Marine Park, Eilat

Juutalainen pääsiäisateria
Neljä lasia viiniä
Seder-aterialla juodaan neljä lasillista viiniä. Jokaisella lasillisella on oma erityinen merkityksensä. Ensimmäinen liittyy ateriaan siunaamiseen (kiddush). Toinen liittyy pääsiäisaterian yhteydessä läpikäytävään pääsiäiskertomukseen, Haggadaan, ja sitä edeltävään neljään kysymykseen
(maggid). Kolmas viinilasillinen nautitaan aterian jälkeiseen siunaukseen (Birkat Hamazon), ja
neljäs lasillinen nautitaan aterian päättävään kiitospsalmiin (Hallel). Neljä viinilasillista liitetään
myös Jumalan antamaan neljään lupaukseen, jotka hän antoi Moosekselle (2. Moos 6:6-7). On
olemassa myös selitys, jonka mukaan roomalaisilla olisi ollut tapana nauttia aterialla niin monta
lasillista viiniä, kuin juhlien päävieraalla on nimessään kirjaimia. Tämän mukaan Jumalan hepreankielisen nimen mukaan tulee juoda neljä lasillista viiniä.
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ISRAELILAISET VELJEKSET PERUSTIVAT
SUOMEEN MATKATOIMISTON

Kuvassa vasemmalta Sirpa Johansen, Michael Decker, Daniel Decker ja
Ruut Ben Yosef.

J

erusalemissa reilun seitsemän vuoden ajan toiminut täyden palvelun matkatoimisto JET Tours sai tytäryhtiön
Suomeen perustetusta JET Retket Oy:stä syksyllä 2015,
kun veljekset Daniel ja Michael toteuttivat pitkäaikaisen haaveensa tuoda matkailijoita Suomesta Israeliin.
Suomessa asiakkaita palvelee operatiivinen johtaja Sirpa
Johansen yhdessä Jerusalemissa sijaitsevan JET Toursin
toimihenkilöiden kanssa. Israelin valtion virallisena turistioppaana JET Retkillä toimii Ruut Ben Yosef, sujuvasti suomeksi, englanniksi tai hepreaksi.
JET Retket haluaa olla joustavasti asiakkaita palveleva
matkatoimisto, uudella ja tuoreella tavalla, ehkä vähän rajojakin rikkoen. Matkat halutaan toteuttaa luovasti ja asi-

akasta kuunnellen. Uutena matkakohteena on Samarian
alue, Israelin sydänmaa, mistä löytyy lukuisia mielenkiintoisia paikkoja käydä, perinteisiä kohteita unohtamatta. Myös
erilaisiin teemamatkoihin panostetaan, joissa matkanjohtajilla on vahva rooli.
Erään asiakkaan palaute kiteyttää hyvin sen, mitä JET
Retket haluaa toteuttaa:
”Koen, että nyt on uudenlaisen Israel-matkailun aika.
Vanhojen perinnematkojen lisäksi tarvitaan ihan uusia polkuja, uusia näköaloja historiaan ja uusia kontakteja paikallisiin ihmisiin. Kun näin ensi kerran Ruutin opastyössä, tuntui, että tässä on juuri tuollaisen raikkaan ja uuden Israelmatkailun alkua.”

Juutalainen pääsiäisateria
Lampaan koipi
Seder-aterialla keskellä pöytää olevalla lautasella on kuutta eri lajia ruokaa, joista yksi
on lampaan koipi. Juuri tämän ruoan syöminen määrittelee pääsiäisaterian ajankohdan.
Jumala käski nisan-kuun 14. päivänä teurastaa virheettömän karitsan, sivellä sen verta
ovien pihtipieliin sekä nauttia lammas jopa niin, ettei mitään jää tähteeksi (2. Moos 12).
Veri oli merkkinä siitä, että Jumala kulkiessaan tuon yönä surmaamassa egyptiläisiä kulkee niiden ohi, ei tuhoa sen oven takana asuvia, vaan kulkee ohitse. Pääsiäislammas
muodostui myöhemmin myös kristinuskossa keskeiseksi symboliksi. Jeesusta kutsutaan
Uuden testamentin puolella pääsiäislampaaksi, joka on uhrattu (1. Kor 5:7).
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UUSIA PELAAJIA
SHAKIN HALL OF FAMEEN

M

aailman tunnetuimpiin lautapeleihin kuuluva shakki on
todellinen älyä ja strategista hahmottamista vaativa
peli. Shakin maailmanmestaruusotteluista muodostui aikanaan varsinaisia mediatapahtumia. Ihmisen matka kuuhun
vuonna 1969 tai Yhdysvaltain presidentti Richard Nixonin
vierailu Kiinaan vuonna 1972 saivat aikanaan rinnalleen yhtä merkittävän tapahtuman, kun amerikkalainen Bobby Fisher ja venäläinen Boris Spasski pelasivat mestaruudesta
vuonna 1972 Reykjavikissa, Islannissa. Pelissä oli vahvasti
mukana asetelma, jossa länsi ja itä ottivat mittaa toisistaan.
Yhtä suuren huomion saivat venäläisten Garri Gasparovin
ja Anatoli Karpovin väliset ottelut 1980-luvulla. Miljoonat
shakkia harrastavat pitävät tätä lautapelien kuningasta melkeinpä elämää suurempana asiana.
Silloin, kun Neuvostoliitto oli vielä olemassa, siellä tehtyjen vuosittaisten parhaiden urheilijoiden valinnassa olivat
mukana myös shakin pelaajat. Shakki oli huippu-urheilua,
ja on sitä joidenkin mielestä edelleen. Urheilumaailmasta
on otettu myös mallia. Maailman shakkiliitto (World Chess
Federation) on ryhtynyt valitsemaan maailman parhaita shakin pelaajia lajin kansainväliseen kunniagalleriaan, Hall of
Fameen. Ensimmäiset pelaajat valittiin vuonna 2001. Tuolla kaikkien aikojen parhaiden listalla on nykyään 30 nimeä.
Yhdysvalloilla on oma Hall of Famensa, johon kuuluu noin
60 henkilöä. Tarkoituksena lienee liittää tähän joukkoon
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henkilöt pääosin vasta heidän kuoltuaan. Joukossa on vain
muutama edelleen elossa oleva pelaaja, kuten venäläiset
Garri Kasparov sekä Anatoli Karpov.
Tämän vuoden maaliskuun 28. päivänä näihin kunniakkaisiin joukkoihin liitetään neljä uutta nimeä, jotka kaikki ovat
juutalaisia. Tämä kunnia suodaan koko maailman listalla
Paula Kalmar-Wolfille, Alla Kushnirille, Viktor Korshnoille sekä Yhdysvaltain listalla Erward Laskerille.
Paula Kalmar-Wolf (1880-1931) oli syntyjään itävaltalainen, joka aloitti shakin pelaamisen varsin myöhään, vasta lähes 30-vuotiaana. Vuonna 1927 hän tuli kolmanneksi
naisten maailmanmestaruuskilpailuissa, ja toiseksi vuosina
1930 ja 1931. Hän kuoli vuonna 1931 diabetekseen. Hänen toinen puolisonsa Heinrich Wolf joutui vuonna 1943
natsien juutalaisvainojen uhriksi.
Neuvostoliitossa syntynyt Alla Kushnir (1941-2013) oli
maailman johtavia naispelaajia 1960- ja 1970-luvuilla. Hän
kävi tiukat ottelut maailmanmestaruudesta vuosina 1965,
1969 ja 1972, ja hävisi ne kaikki Nona Gaprindashvilille.
Vuonna 1973 Kushnir muutti Israeliin ja toimi aktiivisesti sikäläisen shakkipelikulttuurin hyväksi.
Viktor Lvovich Korchnoi (1931-2016) on hänkin Venäjän
juutalaisia, Leningradissa syntynyt. Hänen sanotaan olleen
shakkimaailmassa paras koskaan maailmanmestaruutta voittamaton pelaaja. Hän edusti Neuvostoliittoa vuoteen 1976,
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Alla Kushnir

Edward Lasker

Paula Kalmar-Wolf

loikkasi sitten Hollantiin ja muutti myöhemmin Sveitsiin. Hän
kävi kolme tiukkaa maailmanmestaruusottelua Anatoli Karpovia vastaan vuosina 1974, 1978, 1981 ja hävisi ne kaikki.
Edward Lasker (1885-1981), joka valittiin Yhdysvaltain
Hall of Fameen, oli syntyjään saksalainen, joka muutti Yhdysvaltoihin, ja voitti siellä 20 mestaruutta.

Viktor Kortšnoi

Juutalaiset shakin pelaajat eivät ole menestyneet ainoastaan miesten sarjassa, vaan myös naispelaajat ovat saavuttaneet mestaruuksia. Maailmalla ovat hyvinkin tunnettuja
unkarinjuutalaisen Polgarin perheen sisarukset Judit, Sally
ja Sofia Polgar.

Teksti: Hannu Nyman
Kuvat: World Chess Hall of Fame

Juutalaiset ja shakki
Nobel-palkintojen ja shakin yhteydessä on usein keskusteltu
siitä, miksi juuri juutalaisten edustus näissä on heidän muuten niin pientä prosentuaalista osuutta valtavasti suurempi.
Mitään yhtä selittävää syytä ei kumpaankaan menestysalueeseen ole löydetty. Yksi syy saattaa olla siinä, että shakki, tai ainakin sen kaltainen peli on ollut juutalaisille tuttu jo
vuosisatojen ajan. Kerrotaan rabbi Abraham ibn Esrasta
(1089-1164), joka runoissaan selitti shakin sääntöjä. Samoin kerrotaan rabbi Moses Maimonidesta (1135-1204),
joka kirjoitti shakinpelaamista vastaan, mutta nimenomaan
rahalla pelaamisesta, ei itse shakin peluuta vastaan.
Shakin historia kertoo vahvaa viestiä juutalaisten osuudesta. Tietojen mukaan Yhdysvalloissa maan shakkimestaruus
kilpailuissa vuonna 1938 kisan 17 pelaajasta 15 oli juutalaisia. Historia kertoo myös, miten pitkiä ajanjaksoja juutalaiset ovat olleet shakin maailmanmestareita. Wilhelm
Steinitz (1836-1900) oli shakkimaailman asiantuntijoiden
mukaan maailman paras 25 vuotta, joista virallisesti maailmanmestarina vain kahdeksan vuotta (1886-1894). Häneltä voitti maailmanmestaruuden juutalaisen kanttorin poika
Emanuel Lasker (1868-1941), joka oli mestarina vuosina
1894-1921. Mihail Botvinnik syntyi venäjänjuutalaiseen perheeseen Kuokkalassa Suomen suuriruhtinaskunnassa. Hän
oli maailmanmestarina vuosina 1948-1957, 1958-1960 sekä
1961-1963. Heidän lisäkseen juutalaissyntyisiä maailman
mestareita ovat olleet Vasili Smyslov (1957-1958), Mihail
Tal (1960-1961), Boris Spasski (1969-1972), juutalaisen
äidin poika Bobby Fisher (1972-1975) ja Garry Kasparov,
syntyään Garik Weinstein (1986-2005).
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SUOMALAISKUORO
VALLOITTAA ISRAELIN
Suomalaisen kuoromusiikin ehdottomaan kärkijoukkoon lukeutuva Tapiolan kuoro on lähdössä ensi
kesäkuussa kiertueelle Israeliin. Luvassa on kiinnostava ohjelmisto, yksi uusi maailman kantaesitys sekä
yhteistyö ammattiorkesteri Israel Camerata Jerusalem -kamariorkesterin kanssa.

Tapiolan kuoro, kuva: Eino Nurmisto

V

Israel Camerata Jerusalem, kuva: Galit Deutsch

uonna 1963 perustetun Tapiolan kuoron nykyinen
kuoronjohtaja Pasi Hyökki on toiminut tässä tehtävässä vuodesta 2008. Hänet tunnetaan myös Ylioppilas
kunnan Laulajien, YL:n, johtajana sekä VocalEspoo -festivaalin taiteellisena johtajana. Paljon maailmaa kiertänyt kuoro
on nykyisen johtajansa aikana lähdössä jo toiselle Israelin
kiertueelle. Mistä tällainen kohde on löytynyt?
”Kun kuoromme piti 50-vuotisjuhlakonsertin, kuulijoiden
joukossa oli israelilainen kuoronjohtaja Maya Shavit. Hän
itse johtaa arvostettua Efraim Choiria. Maya Shavit innostui kuorostamme ja halusi meidät vierailemaan Israelissa.
Ensimmäisen kerran kuoro vieraili siellä vuonna 2015. Nyt
hän halusi saada meidät uudelleen”.
Tapiolan kuoron matka Israeliin tapahtuu kesäkuun alussa, 4.-14.6. Kuoro esiintyy yhdessä Israelin tämän hetken
johtavan kamariorkesterin Jerusalem Camerata Jerusalemin kanssa. Orkesteria johtaa Avner Biron. Jos Tapiolan
kuoro on vieraillut useissa maissa, yhtä lailla näyttää kuoroa säestävän kamariorkesterin matkapäiväkirja sisältävän
lukuisia vierailuja eri maissa. Avner Biron on innostunut yhteistyöstä suomalaiskuoron kanssa. Yhtenä osoituksena
tästä on sekin, että kuoron kiertueohjelmaan kuuluu yhden
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kokonaan uuden teoksen maailman kantaesitys. Kyseessä
on israelilaisen, vuonna 1960 syntyneen säveltäjän Michael
Wolpen teos ”East”, runo numero 9 orkesterille ja kuorolle.
”Meillä on ohjelmassa seitsemän konserttia. Tuon
maailman kantaesityksen lisäksi esitämme Mozartin ”Missa brevis -messun” sekä luonnollisesti myös Sibeliusta.
Matkaohjelmaamme kuuluu myös Suomen Israelin suur
lähetystössä pidettävä tilaisuus, joka on osa Suomen
100-vuotisjuhlallisuuksia Israelissa”, kertoo Pasi Hyökki.
Kuorolaisia lähtee matkalle 45. Konserttien järjestäjät
Israelissa ovat luvanneet huolehtia kaikista Israelissa syntyvistä kuluista, mutta matkakulut kuorolaiset maksavat itse. Siksi Tapiolan kuoro järjestää ennen matkaansa täällä
Suomessa matkakulujen peittämiseksi tukikonsertteja. Yksi
niistä on sunnuntaina 26.3., samana päivänä, jolloin SuomiIsrael yhdistysten liitto pitää kevätkokouksensa. Tilaisuudesta on lehdessämme erillinen mainos.
Tapiolan kuoron Israelin vierailun ohjelman löytää nettisivulta
http://www.jcamerata.com/en/concerts/2016-2017/960.

Teksti: Hannu Nyman
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ROOMALAINEN TIE LÖYTYI

I

sraelissa päätettävät infrastruktuurin rakentamiseen liittyvät hankkeet kohtaavat hyvin usein samankaltaisen
haasteen. Kun rakennustyöt aloitetaan, on aina varauduttava aikataulun muutokseen sen vuoksi, että kaivinkone osuu
johonkin hyvin vanhaan, historialliseen, joka pitääkin ensin
tutkia. Näin kävi jälleen kerran helmikuussa, kun israelilainen
Mei Shemesh Company ryhtyi asentamaan uutta vesijohtoa
alueelle. Tien numero 375 viereltä löytyi 2000 vuotta vanha
roomalaisten rakentama tie.
Arkeologisia kaivauksia johtanut Israel Antiquities Author
ityn työntekijä Irina Zilberod kertoi löydöstä. Nyt esiin kaivettu muinainen tie kulkee samaan suuntaan kuin nykyinen
tie numero 375. Muinainen tie on kuusi metriä leveä, ja sitä kaivettiin esiin noin 1,5 kilometriä. Sen arvellaan yhdistäneen varsinaisen päätien, ”Imperaattorin tien” läheiseen
silloiseen roomalaisyhteisöön Beit Natifissa. Tuo suurempi
valtaväylä yhdisti aikanaan Eleuteropoliksen (nykyinen Bet
Guvrin) ja Jerusalemin. ”Imperaattorin tien” on arveltu rakennetun keisari Hadrianuksen vieraillessa maassa noin
vuonna 130 jKr, tai vähän sen jälkeen. Tuon suuremman
väylän läheisyydestä on löytynyt jo aiemmin pylväs, josta
löytyy keisari Hadrianuksen nimi.

Nyt kaivetun tien kaivauksissa on löydetty myös kolikoita, joiden tiedot kertovat paljon. Yhdessä kolikossa on tieto, että se on tehty kaksi vuotta Suuren Kapinan jälkeen,
siis vuonna 67 jKr. Yksi kolikko on tunnistettu Omaijidien
ajalta. Yksi on Juudean prefektin, evankeliumeistakin tunnetun Pontius Pilatuksen aikainen kolikko vuodelta 29 jKr.
Yksi kolikko on Agrippa I:n ajalta vuodelta 41 jKr.
Ennen roomalaisten aikaa tuon alueen tiet olivat enemmänkin improvisoituja kulkereittejä. Roomalaiset rakensivat, suurelta osin sotilaallisista syistä, kivettyjä teitä, jotka
mahdollistivat sen ajan sotakaluston kuljettamisen. Roomalaiset olivat oppineet myös huomaamaan, miten juuri
teiden rakentaminen edisti liiketoimintaa ja muuta yhteiskunnan rakentamista. Pääteihin liittyi sivuteitä, kuten tämä
nyt löydetty tie. Se johti yhteisöön, joka hoiti maanviljelyn
ja muun ruokatuotannon.
Arkeologi Amit Shadmanin mukaan tämä nyt löydetty tie
”kulkee itse asiassa lähellä olemassa olevaa turisteillekin
tarkoitettua kävelyreittiä Israel National Trail. Uskomme, että löytö lisää kiinnostusta tätä reittiä kohtaan. Olemme sopineet Mei Shemesh Companyn kanssa, että tuo tien pätkä jätetään alkuperäiseen asuunsa ja yleisölle avoimeksi”.

Teksti ja kuva: Israel Antiquities Authority
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Tapahtumakalenteri
to 16.3. klo 18.00 Helsingin yliopiston päärakennus:
Juutalaisuuden eri suuntaukset Israelissa ja maailmalla tänään,
luennoitsijana synagogan esimies Ariel Nadbornik
su 26.3. klo 14.30 Suomi-Israel yhdistysten liiton kevätkokous Espoon Opinmäen monitoimikeskuksessa,
os. Lillhemtintie 1 (Suurpelto, Olari). Klo 16.00 on ylimääräinen liittokokous, jossa käsitellään sääntömuutosehdotus.
Kokouksiin voivat osallistua paikallisyhdistysten jäsenet, mutta äänioikeutettuja ovat vain viralliset edustajat.
su 26.3. klo 18.00 Tapiolan kuoron konsertti Espoon Opinmäen monitoimikeskuksessa.
Lippuja voi ostaa osoitteesta www.lippu.fi. Opinmäkeen pääsee julkisilla kulkuvälineillä Helsingin
keskusbussiasemalta (Espoon terminaalista) bussilla 107 sunnuntaisin puolen tunnin välein.
Myös Leppävaaran ja Kauniaisten rautatieasemilta lähtee busseja Espoon Olariin päin.
pe 31.3. klo 14.00 Yleisen historian yliopistonlehtori, dosentti Eero Kuparinen jää eläkkeelle 1.4. lukien ja
pitää jäähyväisluentonsa Turun yliopistossa, Tauno Nurmela -salissa aiheesta ”Holokausti ja Israelin valtion synty”.
Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminen viimeistään 28.3. osoitteessa https://konsta.utu.fi/ koodi: kuparinen.
to 6.4. klo 18.00 ”Jerusalem, Cannes, Hollywood: Israel kansainvälisten menestyselokuvien takana”. Elokuvaohjaaja
Mikko Myllylahti esitelmöi Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa 12, Fabianinkatu 33 (3. krs).
pe 28.4. klo 19.00 Yemen Blues, Helsinki-Cotonou Ensemble esiintyy Espoon Sellosalissa osana
Espoon April Jazz -tapahtumaa. Yhtyeen musiikki on kiehtova keitos Lähi-idän ja Länsi-Afrikan rytmejä, jazzia,
funkia, soulia ja muinaisia arabialaisia rituaalilauluja. Yhtyeen keulakuva ja laulalaja on israelilainen Ravid Kahalani.
ma 10.4. klo 18.00 Vantaan Suomi-Israel yhdistys järjestää juutalaisen seder-pääsiäisaterian
Myyrmäen kirkon seurakuntasalissa (Uomatie 1). Ilmoittautumiset 5.4. mennessä Raija Huvilalle,
raija.huvila@gmail.com), tai puh. 0400 504532. Aterian hinta 15 euroa.
la 15.5. klo 15.00-19.30 Vantaan kaupungintalon edustalla järjestetään kansainvälinen tori.
Tapahtuman toteuttavat Vantaan kaupunki ja eri maiden ystävyysseurat. Kansainvälinen tori toteutetaan osana
Vantaan kaupungin ja kuuden sen ystävyyskaupungin juhlavuoden tapahtumaa. Yksi ystävyyskaupunki on
Matte Yehuda Israelista. Tervetuloa paikalle juhlistamaan ystävyyssuhteiden pyöreitä vuosia
sekä nauttimaan kulttuurien kirjosta!
27.-28.5. järjestetään Helsingin Kaisaniemen puistossa Maailma kylässä -tapahtuma, johon osallistuu myös
Keren Kajemet Finland. Osallistumalla tapahtumaan osoitamme tukemme sille ja Israelin valtion olemassaololle.
Israelilaiset kansantanssit jatkuvat Vantaalla Jokirannan koulun liikuntasalissa joka toinen lauantai.
Lisätietoja: Kristiina (040 5260646; kristiina.ramo@fimnet.fi) ja Tapani (040 5260636; tapani.ramo@helsinki.fi) Rämö.
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JET Retket – matkoja Israeliin vuonna 2017
Aabrahamin jalanjäljissä 17.–27.5.2017
Matkanjohtajana pastori Timo Penttilä

Presidentti Truman ja Israelin ihme 23.–31.10.2017
Historiallis-poliittinen luentomatka, matkanjohtajana Risto Huvila

Jeesuksen jalanjäljissä – liikunnallinen opintomatka 1.–11.11.2017
Matkanjohtajina Ville Pitkänen ja Ilkka Puhakka

Joulumatka – Kohtaamisia Marian ja Joosefin askelissa 21.–27.12.2017
Matkanjohtajana Sirpa Johansen

JET Retket on luotettava ja joustava matkakumppani onnistuneeseen matkaan!

Ota yhteyttä sirpa@jetretket.fi tai 040 717 6447

www.jetretket.fi
JEDIDUT 1•2017
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Pictorial Library of Bible Lands.

TERVETULOA TEMPPELIVUORI-SEMINAARIIN
sunnuntaina 7.5.2017 klo 18.30-21.00 Helsinkiin
Balderin salille (Senaatintorin kulmassa), Aleksanterinkatu 12
Jerusalemin Temppelivuori on UNESCOn uhanalainen maailmanperintökohde. Sen historia ulottuu tuhansien
vuosien taakse. Seminaari valottaa alueen historiaa ja sen merkitystä niin kulttuurillisesti kuin uskonnollisestikin. Temppelivuoren historiallinen luonne Jerusalemin ytimessä tulee säilyttää.
Seminaarin pääpuhujana toimii arkkitehti Aaro Söderlund, Herodeksen arkkitehtuurin erityisasiantuntija. Söderlund on työskennellyt mm. Israelin antikviteettivirastossa. Paikalla tilaisuudessa esiintyvät myös arkeologit dos.
Minna Silver ja fil. tri Kenneth Silver, jotka ovat vuosia asuneet Jerusalemissa ja tutkineet kaupungin muinaisuutta. Kommenttipuheenvuoroja kuulemme eri uskontojen edustajilta. Yleisöllä on tilaisuus osallistua keskusteluun.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Järjestäjinä toimivat Porvoon Suomi-Israel-yhdistys ja Suomi-Israel Yhdistysten Liitto r.y.
Tilaisuudessa on väliaika, jolloin Balderin salin kahvila on avoinna.
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Julkaisija/palautusosoite:
Suomi-Israel yhdistysten liitto ry
Finland-Israel Föreningarnas Förbund rf
liitto@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi

Jäsenyhdistykset:

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

MATKALLA
ISRAELIIN

Espoon Suomi-Israel yhdistys ry
espoo@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/espoo

Tapiolan kuoron
tukikonsertti
su 26.3.2017 klo 18

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

Opinmäen koululla, Espoon
Suurpellossa, os. Lillhemtintie 1
Tapiolan kuoron ja Espoon
Suomi–Israel -yhdistyksen
järjestämän konsertin tuotto
käytetään kuoron kesäkuun 2017
Israelin-kiertueen tukemiseen!

Tampereen Suomi-Israel yhdistys ry –
Föreningen Finland-Israel i Tammerfors rf
tampere@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/tampere
Vantaan Suomi-Israel yhdistys ry
vantaa@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/vantaa

Ohjelmassa suomalaisen
kuoromusiikin helmiä Jean
Sibeliuksesta Anna-Mari Kähärään.

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

Konsertissa on väliaika.

Liput Lippupisteestä ja ovelta:
22,50 € / 17,50 €
Perhelippu 53,50 €
(2 aikuista ja 1-4 lasta, 7-18v)
Alle 7-vuotiaat ilmaiseksi

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

www.lippu.fi
www.tapiolankuoro.fi
www.espoo-israel.fi

Jos haluat liittyä jäseneksi tai muuten tilata Jedidutin, täytä verkkolomake osoitteessa
www.suomi-israel.fi/lomake tai ota yhteys johonkin jäsenyhdistykseen.
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