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Pääkirjoitus
Lukiessani edellisen numeron artikkeleita
aloin mietiskellä tarkemmin, koska oma
kiinnostukseni Israelia kohtaan heräsi.
Ja niinhän se oli, että kuuden päivän sota
sytytti ensimmäisen kipinän pikkupojan sydämeen. Varsinkin mustasta silmälapustaan
tunnettu kenraali Moshe Dayan nousi arvoon arvaamattomaan nuorukaisen silmissä.
Jatkoa ahmin WSOY:n Punainen sulka
-sarjassa julkaistuista Karl von Schoultzin
poikaromaaneista Seikkailu Suezilla (1958)
ja Seikkailu Siinailla (1960), joissa seurattiin
suomalaisten YK-sotilaiden seikkailuja. Lisämakua tarinoihin toivat serkkuni miehen,
Jorman, kertomukset omasta, joulukuussa
1956 alkaneesta Suez-komennuksestaan.
Ja vielä kun yksi leikkitovereistani Töölöntorin varrella oli naapuritalon juutalaispoika
”Lilleman”, voiko tuon parempia lähtökohtia Israel-intoon enää saada?
Aikuisikä toi kuitenkin omat haasteensa
ja Israel unohtui moneksi vuodeksi. Pakko
myöntää, ettei edes vaimoni saanut minua
mukaan ensimmäiselle matkalleen Israeliin.
Vuonna 2011 suostuin jo mukaan ja kulkiessani Jerusalemin katuja ymmärsin, miksi
niin monet suomalaiset matkustavat Israeliin
vuosittain. Tietenkin kiinnostusta lisäsi myös
hengellinen heräämiseni 1990-luvulla.
Vuonna 2014 sain Israelin Matkailuminis-

teriöltä kutsun syksyiselle toimittajamatkalle, joka todella sytytti sisimmässä kyteneen
Israel-innostuksen.
Koto-Suomessa törmäsin monissa eri yhteyksissä ihmisiin ja organisaatioihin, jotka
jotenkin liittyivät Israeliin, ja nälkä sen kun
kasvoi.
Joten sillä tiellä nyt ollaan, ja kukapa tietää
kuinka pitkälle vielä päästään…
On ollut mielenkiintoista havaita, kuinka sanan ”Israel” lausuminen saa tilanteen
sähköistymään. Israelista ollaan selvästi vain
kahta mieltä, joko puolesta tai vastaan – ja
nykymaailman menoa tarkastellessa useimmiten vielä juuri vastaan.
Media uutisoi Lähi-idän tapahtumia varsin
yksipuolisesti eli tapahtuipa Israelissa tai sen lähialueilla mitä tahansa, Israel on aina syyllinen.
Yksi omituisimmista kampanjoista on BDSboikotti israelilaisia tuotteita vastaan. Mutta
moni uhoaja unohtaa, että kyse ei ole pelkästään israelilaisten klementiinien tai taateleiden ostamisesta. Tuskin voimme käyttää
esimerkiksi mitään elektronisia laitteita ilman
israelilaista teknologiaa…

Kimmo Janas
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Puheenjohtajan mietteitä
Outoa sekoilua
UNESCOssa
• Menneenä kesänä (7.7.) nähtiin jälleen
erikoinen näytelmä, jossa kansainvälinen
yhteisö jatkoi Israel-vastaista toimintaansa
YK:n alaisen UNESCO:n päättäessä Hebronin asemasta. Päätöksen mukaan Hebronissa
olevat patriarkkojen haudat on nähtävä ennen kaikkea palestiinalaisena perintökohteena ja islamille kuuluvana pyhänä paikkana.
Palestiinalaiset kutsuvat rakennusta Ibrahimin moskeijaksi, ja juutalaisille kyse on
patriarkkojen – Aabraham, Iisak ja Jaakob
– sekä matriarkkojen – Saara, Rebekka ja
Lea – haudoista. Raamatun mukaan he ovat
haudattuina tuonne, Aabrahamin alun perin vaimolleen Saaralle hankkiman Mamren
tammiston Makpelan luolaan (1 Moos. 23:
17-20). Äänestystulos syntyi äänin 12 puolesta, 3 vastaan ja 6 pidättäytynyttä. Suomi
jätti äänestämättä.
Itselleen YK:ssa valtion aseman hankkineet palestiinalaiset ovat ottaneet strategiakseen vaikuttaa yleisiin asenteisiin historian
vääristelyn kautta. Tässä tapauksessa seurattiin samaa mallia, joka tuli tutuksi vuoden
2016 syksyllä, jolloin UNESCO:ssa päätettiin
Jerusalemin Temppelivuoren olevan ensisijaisesti palestiinalainen perintökohde. Nyt
Hebron-päätöksen yhteydessä palestiinalaiset väittivät, että kyseessä on maailman
perintökohde neutraalisti ajatellen, ilman
kytköstä uskontoon, mutta todellisuudessa
taustalla on vahvasti islamilainen agenda.
Sen perusteella nyt kirjoitetaan historiaa
uudestaan – samalla vääristellen sitä vakavasti – vain palestiinalaisten näkökulmasta
unohtaen täysin juutalaisten alkuperäinen
läsnäolo ja uskonnon harjoittaminen kyseiJEDIDUT • 3 / 2017
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sillä paikoilla. Lopullisena tavoitteena on
juutalaisista vapaa Palestiina. Kiihkeimpien
mukaan juutalaisilla ei ole edes oikeutta
omaan valtioonsa, Israeliin.
Lähetin useille kansanedustajille kesällä – UNESCOn päätöksen synnyttyä – vetoomuksen asian ottamiseksi keskusteluun
eduskunnassa joko hallituksen suullisella
kyselytunnilla tai mieluummin kirjallisena välikysymyksenä. Toivottavasti pyyntöön vastataan. Erityisesti toivon ulkoministeri Timo
Soinin vastaavan kysymykseen, miksi Suomi
jälleen kerran jätti äänestämättä. Lähetin tämän kysymyksen jo suoraan ulkoministerille,
mutta tämän lehden painoon mennessä en
ole saanut mitään vastausta.
Suomi-Israel Yhdistysten Liitto jatkaa 63.
toimintavuottaan toteuttaen tänä syksynä
mm. Balfour-seminaarin 1.11. (ks. mainos
viereisellä sivulla). Seuraava liittokokous
pidetään vasta ensi keväänä, koska uusien
sääntöjemme mukaan vuosittain pidetään
vain yksi liittokokous.
Juha-Pekka Rissanen
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• Israelin Rosh Ha’ayinissa varttuneen Gal
Gadotin vanhemmat polveutuvat Euroopan
juutalaissiirtolaisista, sukujuurista löytyy niin
puolalaista, itävaltalaista, saksalaista kuin
tsekkiläistäkin verta.
Mallina ja näyttelijänä toimineen nuoren

naisen uraputki hakee vertaistaan.
18-vuotiaana Gal Gadot kruunattiin Miss
Israeliksi 2004, jonka jälkeen hän siirtyi suorittamaan kaksivuotista asevelvollisuuttaan
Israelin puolustusvoimissa. Tämän jälkeen
olivat vuorossa laki- ja politiikan opinnot IDC
Herzliya Collegessa. Opiskelu sai kuitenkin
jäädä, kun Gal Gadotille tarjottiin Giselen
roolia Fast & Furious -elokuvassa vuonna
2009.
– Uskoisin, että yksi syy, miksi ohjaaja
Justin Lin valitsi minut tähän rooliin, oli armeijassa saamani asekoulutus, hän arvioi.
Vakuuttava roolisuoritus sai jatkoa vielä
elokuvasarjan jatko-osissa Fast Five (2011)

D Miss Israeliksi Gal Gadot valittiin vuonna 2004.

D IDF:ssä Gadot toimi kamppailuvalmentajana.

Amatsoniprinsessaa uudessa
hittielokuvassa "Wonder Woman"
esittävä malli Gal Gadot on
noussut uudeksi israelilaiseksi
naisikoniksi.

JEDIDUT • 3 / 2017
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Wonder Woman

ISRAELIIN
MATKAAJALLE
OPASTUKSET JA
KULJETUKSET
SUOMENKIELELLÄ
Retkiohjelma räätälintyonä
tarkalleen toivomallasi tavalla.
Veturina Dave Hasenson – alallaan
suurimman kokemuksen omaava
Israelin valtion valtuuttama
suomalainen matkaopas tilavine
12-paikkaisine pikkubusseineen.

C – Minulla on vanha Israelin identiteetti. Suoritin kaksivuotisen asepalveluksen ja minut kasvatettiin hyvin
juutalaisessa perheympäristösssä, joten tietysti perintöni
on minulle erittäin tärkeä. Haluan, että ihmiset saavat
hyvän vaikutelman Israelista. Nautin kertoa ihmisille
mistä tulen ja mihin uskon, Gal Gadot kertoo.

LAATU – LUOTETTAVUUS
KOKEMUS
TURVALLISUUS – AMMATTITAITO

That’s the difference !

ja Fast & Furious 6 (2013). Mielenkiintoista
on, että Gadot esitti itse kaikki tarvittavat
stuntit kuvauksissa.
Varsinainen läpimurto suuren yleisön
suosikiksi tapahtui kuitenkin viime vuonna Ihmenaisen (Wonder Woman) roolissa
elokuvassa "Batman vs Superman: Dawn of
Justice". Tätä roolia varten Gadot harjoitteli
miekkailutaitoja, Kung Fu kickboxingia sekä
brasilialaista jiu-jitsua. Tänä vuonna Wonder
Woman sai oman elokuvan. Kolmannen kerran Gal Gadot esittää naispuolista supersankaria loppuvuodesta tulevassa Justice League
-elokuvassa.
Elokuvaroolien lisäksi Gadot on tehnyt
upean uran mallina esiintyen mm. Guccin
hajuveden mainoskasvona sekä Gastro-vaatemerkin mallina.
Keväällä 2012 Shalom Life -lehti valitsi Gal
Gadotin sijalle 5 listassa ”50 maailman lahjakkainta, älykkäintä, hauskinta ja upeinta
juutalaisnaista”.

Lähemmin:
Dave Hasenson
hdave@013.net
puh. +972 52 2638248
Mevasseret Zion – ISRAEL
Haluttaessa voin avustaa myös kaikissa
majoitus- sekä muissa paikallisissa
kenttäjärjestelyissä.
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Juutalainen syysjuhlakausi
Juha-Pekka Rissanen

Heprealaisen kalenterin 7.
kuukausi, tishrei, on varsinainen
juhlakuukausi. Juhlien vietosta
säädetään Raamatussa 3.
Mooseksen kirjan luvussa 23 sekä
4. Mooseksen kirjan luvussa 29.
• Juhlakuukausi alkaa juutalaisen uudenvuoden, Rosh haShana (”vuoden pää”) kaksipäiväisellä juhlinnalla. Tänä vuonna se ajoittuu
päiville 21.-22.9. Sillä on myös nimi jom
trua’ah, ”oinaan sarveen (sofar) puhaltamisen päivä”. Uuden aikakauden/vuosiluvun
alkaessa kansalle ilmoitetaan näin Jumalan
kohtaamisen tärkeydestä. Alun perin juutalainen uusi vuosi oli keväällä, nisan-kuun alussa, kaksi viikkoa ennen pesach- eli pääsiäisjuhlaa, mutta pakkosiirtolaisuuden jälkeen
uutta vuotta on juhlittu 7. kuukauden alussa.
Uudenvuoden alusta ja sen jälkeen, suuren
sovintopäivän loppuun asti, on 10 päivän
jakso, jota kutsutaan ”kauhistuttaviksi päiJEDIDUT • 3 / 2017
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viksi”, jamim noraim. Tuona aikana ihmisiä
haastetaan tutkimaan itseään sekä pyytämään anteeksi Jumalalta ja lähimmäisiltään
menneen vuoden ajalta pahoja ajatuksiaan,
puheitaan ja tekojaan. Synagogissa rukoillaan anteeksipyyntörukouksia, slichot. Tänä
vuonna katumuspäivät sijoittuvat ajanjaksolle 21.9.-30.9.
Katumusjaksoa seuraa Suuri sovintopäivä
(tai sovituspäivä), jom kippur (tai jom hakippurim). Juhlaa vietetään 3. Moos. 23: 27-31:n
neuvomalla tavalla. Alun perin juhlan viettoon kuului ylipapin toimittama sovintouhri
koko kansan syntien puolesta. Tänä vuonna se sattuu sapatille 30.9. Päivää vietetään
kaikille bat/bar mitzva -iän (12-13 vuotta)
ohittaneille tarkoitettuna täyspaastopäivänä,
josta kuitenkin lapset, raskaana olevat naiset
ja vanhukset ovat vapautettuja. Synagogassa
käydään useasti tämän vuoden pyhimmän
päivän aikana rukoilemassa, ja muutenkin
eletään rauhallisesti, katumusrukousten
rytmittäessä päivää. Israelissa liikenne on
hätäajoneuvoja lukuun ottamatta täysin pysähdyksissä.
Seuraava suuri juhla on viikon kestävä leh-

timajanjuhla, sukkot. Se on yksi kolmesta
suuresta juhlasta vuoden kierrossa, jolloin
juutalaisten kuului tehdä pyhiinvaellus Jerusalemiin. Lehtimajanjuhlassa muistellaan
40 vuotta kestänyttä erämaavaellusta, jota
kuvataan 2. Mooseksen kirjassa. Viikon
alku- ja loppupäivä ovat täysiä pyhäpäiviä
ja välipäivät ns. puolipyhiä. Perheissä rakennetaan lehtimaja juhlaviikon ajaksi, ja sinne
kutsutaan vieraita pitkin viikkoa. Majassa
myös aterioidaan perheen kanssa, ja osa
perheestä saattaa myös yöpyä siellä. Tänä
vuonna lehtimajanjuhlaa juhlitaan 5.-12.10.
Lehtimajanjuhlan päätteeksi on vielä lain
ilojuhla, simchat tora. Silloin juhlitaan synagogissa sapattipäivinä luettavien Toorajaksojen (5 Mooseksen kirjaa) vuosittaisen
lukuohjelman loppuun saattamista, ja aloitetaan lukukierros taas uudestaan. Se liittyy
Raamatussa mainittuun Shemini atzeret -juhlaan, joka on viikon kestäneen lehtimajan-

juhlan päätteeksi vietettävä kokoontumisen
8. päivä.
Israelin yhteiskunnassa, mm. koulu- ja
työelämässä, mikään ei ala syyskaudella
kunnolla toimia suunnitelmallisesti ennen
syksyn juhlakauden päättymistä. Niinpä ilmaisu acharei hachagim, ”juhlien jälkeen”,
on paljon käytetty sanonta kuvaamaan sitä,
milloin erilaisiin toimiin taas ryhdytään.
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Juutalaisille pyhä Hebron
jälleen UNESCOn
maailmanperintökomitean
maalitauluna
Minna Silver

UNESCO äänesti Hebronin
palestiinalaisten
kulttuuriperinnöksi.
• Kuluneen kesän heinäkuussa UNESCOn
maailmanperintökomitea kokoontui Krakovassa, Puolassa päättämään Israelin palestiinalaisalueilla sijaitsevan Hebronin hyväksymisestä maailmanperintölistalle. Kokouksessa patriarkkojen haudoista kuuluisasta
Hebronista tehtiin salaisessa äänestyksessä
palestiinalaisten uhanalainen maailmanperintökohde.
Juutalaiset uskovat, että heidän kantaisänsä Aabraham, Iisak ja Jaakob haudattiin
vaimoineen Hebroniin. Patriarkkojen keskeinen merkitys juutalaisille ilmenee Toorassa
(Mooseksen kirjoissa). Juutalaisten keskuudessa patriarkkojen haudat koetaankin pyhiksi ja hautaustavoissa yhteys Isienmaahan
näyttäytyy tärkeänä.
Juutalaisille pyhistä patriarkkojen haudoista huolimatta UNESCOn päätöksessä
Hebron kuitenkin tunnustettiin vain palestiinalaisten ja samalla vain muslimien kulttuuriperinnöksi. Alueella sijaitsee muslimien pyhä Ibrahimin moskeija eli Abrahamin
moskeija, joka ajoittuu keskiajalle. Viime
vuonna maailmanperintökomitea oli aiemmin Istanbulissa ja Pariisissa päättänyt poistaa Jerusalemin Temppelivuoren nimityksen
JEDIDUT • 3 / 2017

perintökomitean listoilta ja käyttää alueesta
vain muslimien omaksumaa myöhempää nimitystä Al-Haram al-Sharif. Hebron on myös
kristittyjen kulttuuriperintöä nimenomaan
Vanhan Testamentin kohteena. Hebronin
nimityksessä juutalaisten ja kristittyjen pitkä
historia alueeseen pyyhittiin pois UNESCOn
asiakirjoista ja nuorempi muslimimenneisyys
nostettiin tärkeämmäksi.
Suomen rooli
äänestyksessä
12 maata äänesti maailmanperintökomiteassa Hebronin nimittämisestä palestiinalaisten
yksinomaiseksi perinnöksi. Suomi osallistui
komitean salaiseen äänestykseen. Edellisessä Temppelivuori-äänestyksessä Suomi jätti
äänestämättä/äänesti tyhjää, minkä on uskottu toistuneen myös Hebronin kohdalla.
Ulkoministeriöltä ja ulkoministeri Timo Soinilta on tiedusteltu outoa äänestyskäyttäytymistä. Temppelivuori-äänestyksen kohdalla
Soini vetosi Israelin ”laittomiin kaivauksiin”
ja Israelin rakennuttamaan raitiotiehen. Ne
hänen mukaansa vahingoittavat Jerusalemin
pyhää aluetta. Näkemys ei perustu arkeologian asiantuntijoiden tietoihin.
UNESCOn maailmanperintökomitean toiminta on muuttunut poliittiseksi. Esimerkiksi
Suomen osallisuus maailmankomiteassa on
ulkoministeriön ohjaamaa. Päätöksistä eivät
siis vastaa Suomessa alan asiantuntijat niin
kuin ei UNESCOn oma ICOMOS-järjestökään. ICOMOS, joka on UNESCOn asian-
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tuntijoista koostuva monumentteihin ja kulttuuriperintöpaikkoihin erikoistunut järjestö,
oli antanut Jerusalemin Temppelivuoresta ja
Hebronista omat tieteelliset suosituksensa
maailmanperintökomitealle. Mutta ei maailmanperintökomitea, niin kuin ei Suomen ulkoministeriökään, halunnut ottaa huomioon
asiantuntijaraporttien esittämiä lausuntoja.
Muinainen Hebron
Raamatullisten lähteiden mukaan Hebronissa sijaitsi kuuluisa amorilaisen Mamren
tammisto. Abraham oli liitossa amorilaisten
kanssa, ja juuri mainitussa tammistossa enkelit vierailivat Abrahamin ja Saaran luona.
Hebron-sanan alkuperän on arveltu liittyvän
heprean sanaan heber eli liitto. Hebronilla
on myös toinen nimi. Sitä on kutsuttu Kirjat
Arbaksi, mikä tarkoittaa ”neljän kaupunkia”.
Arkeologiset kaivaukset ovat paikallistaneet
muinaisen Hebronin Tell e-Rumeiden rauniokumpuun, jossa amerikkalaiset ja israelilaiset ovat suorittaneet kaivauksia.
Tell el-Rumeiden yhteydessä on Deir elArban raunio eli ”neljän raunio”. Sen nimi
muistuttaa Kirjat Arbaa. Tell el-Rumeidesta
on löydetty harvinainen kappale nuolenpääkirjoitusta sisältävää savitaulua, joka

ajoittuu toisen vuosituhannen alkupuolelle
eKr. Savitaulun akkadinkielisessä tekstissä
viitataan kuninkaaseen, alueen amorilaisiin
ja lammasten sekä vuohien hoitoon. Alueella ei siis hallinnut vain päälliköitä, vaan
ilmeisesti kuningas, ja hänellä oli jo varhain
järjestäytynyt veronkanto. Hebron toimikin
satoja vuosia myöhemmin 11. vuosisadalla
eKr. kuningas Daavidin hallintokaupunkina
ennen hänen Jerusalemin-valloitustaan.
Äänestystä on
luonnehdittu traagiseksi
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu
ilmoitti UNESCOn päätöksen johtavan siihen, että Israel katkaisee 1 miljoonan dollarin edestä tukeaan UNESCOlle ja kohdentaa
tuen sen sijaan Hebronin alueella sijaitsevan
israelilaisen Kirjat Arbanin yhdyskunnan kehittämiselle. Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs
Nikki Haley piti lausunnossaan UNESCOn
äänestystä traagisena.
Historian synkkää seuraamusta voitaneen
havaita siinä, että Israelille raskas päätös sen
kantaisien perinnöstä tehtiin nimenomaan
Krakovassa, jonka yhteydessä sijaitsee maailmanperintökohteisiin kuuluu AuschwitzBirkenaun keskitysleiri.
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Suomi-Israel-suhde vakaalla pohjalla
• Kun Dov Segev-Steinberg tuli esittämään
1.9.2016 valtuuskirjansa presidentti Niinistölle, Presidentinlinnan edessä soitettiin Suomen ja Israelin kansallislaulut.
– Katsoin ylös taivaalle kyyneleet silmissä ja ajattelin, mihin kahden holokaustista
selviytyneen juutalaisen jälkeläinen onkaan
edennyt. Palannut Eurooppaan, missä ei tarvitse kertoa ihmisille, mitä tapahtui juutalaisille sodan aikana. Ja saan edustaa itsenäistä
Israelin valtiota. Paluu Eurooppaan merkitsee myös tietyn henkilökohtaisen ympyrän
sulkeutumista, hän kertoo.
Segev-Steinbergin molemmat vanhemmat syntyivät Euroopassa – isä Puolassa ja
äiti Unkarissa. He selviytyivät holokaustista
teini-ikäisinä ja muuttivat Israeliin heti sen
itsenäistyttyä.
Elämme mielenkiintoista aikaa
– Moni piti minua hulluna hakiessani tänne,
missä on lunta, kylmää ja pimeää suuren
osan vuotta.
Olen syntynyt Tel Avivissa, missä on todella kuumaa, ja useimmat ulkomaisista
asemapaikoistani kuten Intia, Egypti, EteläAfrikka ja Qatar ovat olleet hyvin kuumia
maita. Halusin edes kerran elämässäni kokea
jotain erilaista. Minkälaista on asua PohjoisEuroopassa, miltä lumi tuntuu, minkälaista
on elää kylmässä. Millaista on kävellä metsissä. Katsoin kartasta, että Helsingissä on Israelin pohjoisin lähetystö, Dov Segev-Steinberg

Kimmo Janas

Dov Segev-Steinberg
kertoo tunteneensa jo
pikkupoikana vetoa
Suomeen. Ja viime syksynä
haave viimein toteutui
hänen aloittaessaan Israelin
suurlähettiläänä Helsingissä.
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B Lähettilään tavoite on edistää suhteita niin poliittisella, taloudellisella kuin kulttuurisellakin tasolla.
– Meillä israelilaisilla on lisäksi yksi erityinen painopiste. Tahdomme myös vahvistaa suhteita kohdemaamme
juutalaisyhteisöön ja myös kristilliseen yhteisöön, toteaa
suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg.
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muistelee.
Toinen syy, oikeastaan pääsyy, liittyy politiikkaan. Hän alkoi tutkia maamme historiaa
ja huomasi, kuinka paljon Suomella ja Israelilla on yhtäläisyyksiä.
– Tämä on todennäköisesti diplomaattiurani viimeinen maa, vietin jokin aika sitten
60-vuotispäivääni ja kello käy…
Hän kertoo halunneensa tulla maahan, jossa voi hyödyntää tietouttaan Lähi-idästä, mutta myös oppia meidän kokemuksistamme.
Miten tällainen pieni maa ja kansa selviytyy ja
kukoistaa vastoin kaikkia todennäköisyyksiä
ja jopa menestyy.
Uradiplomaatin ammatin yksi hyvä puoli
on hänen mukaansa, että on koko ajan oppimisprosessissa.
– Aivan kuten vanhempani painottivat minulle ja veljilleni lapsina – opiskele ja kysele
jatkuvasti, älä koskaan pidä mitään itsestään
selvänä.
Suurlähettiläs kertoo tulleensa Suomeen
ja Eurooppaan hyvin mielenkiintoiseen aikaan; on lisääntyvää pakolaisvirtaa, on Brexit – maailmassa tapahtuu nyt paljon suuria
muutoksia, joita on vaikea ennustaa.
– Vaikka tulenkin Pyhästä maasta, en ole
profeetta, hän naurahtaa.
Mahdollisuuksia löytyy
– Suomi on seitsemäs maani ja luku 7 on
hyvin tärkeä juutalaisuudessa. Olen tuntenut
oloni kotoisaksi täällä ensimmäisestä päivästä alkaen.
Hän kertoo, ettei ole 34-vuotisen diplomaattiuransa aikana tavannut missään maassa näin paljon Israelia rakastavia ihmisiä kuin
täällä Suomessa.
– Olisi hienoa nähdä nuoremman sukupolven seuraavan vanhempiensa esimerkkiä. A
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Suurlähettiläs Segev-Steinberg uskoo, että
maillamme on paljon yhteistyömahdollisuuksia eri osa-alueilla ja myös toiminnassa
kolmansien maiden kanssa. Kummassakin
maassa on korkea hi-tech-osaamisen taso,
mutta israelilaisilla on lisäksi myös hyvät
yhteydet esimerkiksi Kiinaan ja Intiaan sekä
Etelä-Amerikkaan.
Israelilaiset ovat nyt löytämässä Suomen
myös matkakohteena. Tällä hetkellä Lappi
on todella suosittu israelilaisten matkailijoiden keskuudessa. Itse asiassa israelilaiset
ovat toiseksi suurin ryhmä Lapissa kiinalaisten jälkeen.
– Olin viime joulukuussa 3 päivää Rovaniemellä ja olin todella haltioissani ja ymmärrän, mikä vetää israelilaisia sinne; lumi,
revontulet jne. Ja kun he tulevat Lappiin, he
pian löytävät myös Suomen muut osat. Meidän on nyt vain tartuttava tähän tilaisuuteen,
Segev-Steinberg kannustaa.
Valtaosa Israeliin tehtävistä matkoista Suomesta on kristillisellä pohjalla, mutta suurlähettiläs muistuttaa, että maa tarjoaa paljon
muutakin kaikille ihmisille – on mahtavia
viinitarhoja, monen Michelin-tähden ravintoloita, pitkiä hiekkarantoja jne. Finnairin kolme viikoittaista suoraa lentoa Helsingistä Tel
Aviviin tarjoavat hyvät mahdollisuudet. Lisäksi talvella on charterlentoja Rovaniemi-Eilat
ja Rovaniemi-Tel Aviv sekä Helsinki-Eilat.
It takes two to tango
Hän myöntää haluavansa tietenkin lujittaa
hyviä suhteita jo Israelia tukevien kanssa,
mutta haluavansa myös kohdata erimieltä
olevia.
– Minä uskon keskusteluun, en boikotointiin. Siinä missä monissa maissa tyrmätään
suoralta kädeltä, täällä olen tavannut monia
Israelia vastustavia, jotka ovat kuitenkin olleet valmiit keskustelemaan kanssani.
Jos on valmis kuuntelemaan ja avaamaan
korvansa, on mahdollisuus, että on valmis
JEDIDUT • 3 / 2017

C – UNESCOn ratkaisut ovat täysi farssi. Mutta enemmän olen huolissani siitä, kuinka monet länsimaat,
sivistysvaltiot tukevat näitä päätöslauselmia. Ja miksi?
Poliittisista syistä tietenkin.

myös muuttamaan mielipiteitään.
– Olemme valmiita keskustelemaan saman pöydän ääressä, mutta ”it takes two to
tango”.
Tulkaa neuvottelupöytään ilman ennakkoehtoja! Aloitimme jo Oslon sopimuksilla.
Monet äänenpainot tänään muistuttavat puheita 1920-luvulla ja me tiedämme, mihin
ne johtivat.
Kaapattuja organisaatioita
– Jo ensimmäinen pääministerimme Ben
Gurion totesi, että YK on tärkeä kansainvälinen organisaatio, mutta se on täysin politisoitunut, Segev-Steinberg kertoo.
Niin YK:n yleiskokous kuin turvallisuusneuvostokin ovat tehneet lukemattomia päätöslauselmaa, jotka koskevat Israelia – aivan
kuin ainoa ongelma maailmassa olisi Israel.
– Monet maat, joilla itsellään on vakavia ihmisoikeuspuutteita ja sananvapausongelmia,
vaikuttavat YK:n toimintaan. Aivan samoin
on UNESCOssa, jonka pitäisi olla kulttuuriin
ei politiikkaan kytketty organisaatio. UNESCO on itseasiassa hyvä esimerkki organisaatiosta, jonka ovat kaapanneet radikaalit
elementit.
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Vuoden kuluessa on julkaistu kaksi päätöslauselmaa, joista ensimmäisen mukaan juutalaisilla ei ole mitään tekemistä Jerusalemin
pyhien paikkojen kanssa. Segev-Steinbergin
mielestä on aivan sama kuin väitettäisiin, ettei kiinalaisilla ole mitään tekemistä Kiinan
muurin kanssa tai egyptiläisillä pyramidien
kanssa. Historiaa vääristellään ja kirjoitetaan
kokonaan uusiksi.
– Kuka oikein perusti Jerusalemin aikoinaan Israelin pääkaupungiksi? Kuningas
Daavid! Ja viimeisin päätöslauselma koski
Hebronia. Hebron on muka vain muslimien
pyhä paikka, eikä juutalaisilla tai kristityillä
ole osaa eikä arpaa sinne, suurlähettiläs toteaa selvästi närkästyneenä.
Itse asiassa nämä päätöslauselmat eivät
ole Israelin vastaisia vaan juutalaisuuden ja
kristinuskon vastaisia. Ja ketkä kannattivat
tätä päätöstä? Monet ei-muslimimaat… Tämä
osoittaa hänen mielestään vallalla olevan tekopyhyyden.

– UNESCOn ratkaisut ovat täysi farssi. Mutta mikä ei ole farssi ja josta olen enemmän
huolissani on, kuinka monet länsimaat, sivistysvaltiot tukevat näitä päätöslauselmia.
Ja miksi? Poliittisista syistä tietenkin. Ja vielä
enemmän ihmettelen valtioita, jotka ovat hiljaa – sillä se on myöntymisen merkki. Kun
näkee jotain, joka on moraalitonta ja väärää,
mutta pysyy vaiti – se on huolestuttavaa.
Me olemme pettyneitä ja huolestuneita näiden maiden suhteen, Dov Segev-Steinberg
huomauttaa.
Entä se Suomi-kiinnostus?
– Kun kasvoin 1960-luvun Israelissa, minulle
ja monille ikätovereilleni nimi ”Suomi” oli
paljon tutumpi kuin vaikkapa Ranska tai USA
– ja ehkä erityisesti nimi ”Lappi”, suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg muistelee.
Hän kertoo kasvaneensa lastenkirjojen
parissa. Erityisen vaikuttava oli ruotsalaisen
naiskirjailijan ja valokuvaajan tekemä kirjasarja, joka kertoi lapsista eri puolilla maailmaa. Yksi kirja kertoi Noriko-sanista, Japanin tytöstä. Oli kirjat myös afrikkalaisesta
pojasta ja israelilaisesta lapsesta.
– Oli myös kirja Elle Karista, Lapin tytöstä. Siinä oli mustavalkoisia kuvia saamelaistytöstä. Minusta se oli todella erikoista
Tel Avivin rannoilla kasvaneena. Tyttö oli
saamelaisvaatteissa, oli lunta, poroja, saamelaiskota jne.
Lappi oli yhtä kuin Suomi. Tuon kirjan välityksellä israelilaiset lapset oppivat Lapista,
poroista, saamelaisista, järvistä, saunasta jne.
– Ajattelin, että joku päivä minun pitää
päästä tuonne. Se on tosi erilaista ja ainutlaatuista.
Ja täällä minä olen nyt, suurlähettiläs Dov
Segev-Steinberg toteaa hymyillen tyytyväisenä.
B Päätoimittaja Kimmo Janas pääsi harjoittelemaan
valtiomiehille tuttua kättelyä.
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BERGVIKIN TOIMINTAKESKUS

TARJOAA SINULLE MAHDOLLISUUDEN

Suurlähettiläs Saarela
kauppayhdistyksen vieraana
• Elokuun lopulla Suomi-Israel Kauppayhditys järjesti kesätilaisuuden, jonka vieraana oli
Suomen Israelin-suurlähettiläs Anu Saarela.
Suomen Yritysmyynti Oy:n tiloissa järjestettyyn tilaisuuteen oli saapunut parikymmentä kauppayhdistyksen jäsentä.
Vuoden Tel Avivissa toiminut suurlähettiläs Saarela kertoi Israelin kiinnostavan tänä
päivänä suomalaisyrityksiä ja vastaavasti
Suomen kiinnostavan israelilaisia yrityksiä.
– Suomen ja Israelin suhteet ovat erittäin
ongelmattomat ja hyvät, mutta tietenkin voisivat olla aina läheisemmätkin. Esimerkiksi
ministeritason vierailuja voisi olla enemmän,
nimenomaan Israelista Suomeen, Anu Saarela totesi.
Kuluvaa vuotta on leimannut Suomi 100
-juhlinta, jonka aloitti kapellimestari Osmo
Vänskän vierailu Israelissa keväällä.
– Suomalainen opetusjärjestelmä kiinnostaa kaikkein eniten israelilaisia. Se on se
meidän valttikorttimme. Tasa-arvo myös,
sillä Israelissa ymmärretään yhteiskunnan
haavoittuvuuden johtuvan juuri eriarvoisuudesta. Puhutaankin ”tribal communitystä”,
koska Israelissa on paljon erilaisia etnisiä ja

C Suurlähettiläs Anu Saarela ja Suomi-Israel Kauppayhdistyksen puheenjohtaja Deiv Salutskij.

muita pienryhmiä, hän jatkoi.
Saarela kertoi myös Suomen suurlähetystön muuttavan Tel Avivissa uusiin entistä nykyaikaisempiin ja suurempiin tiloihin ensi
vuoden alussa.
www.fita.fi

A Kauppayhdistyksen varapj. Leo-Dan Bensky (vas.),
hallituksen jäsen Gil Mishael ja Louis Levinsky (entinen
Keren Kajamet Finlandin puheenjohtaja) kuuntelivat
suurlähettiläs Saarelan alustusta.
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• osallistua järjestämiimme hengellisiin tilaisuuksiin
• järjestää juhlia, kokouksia, seminaareja ja retriittejä
• viettää mökkilomia kesäaikaan
Meiltä löytyy
• moninaiset tilat,
kartano, kappeli,
luentosali, majoitustilat (kesäaikaan
120 majoituspaikkaa
ja talviaikaan 100
majoituspaikkaa)
• kaksi upeaa luontopolkua

Tule tutustumaan rauhalliseen ja päihteettömään
toimintakeskukseemme!
Sijaitsemme Salossa, n. 18 km keskustasta, n. 70 km Turkuun ja
n. 100 km Helsinkiin, vanhan Helsingintien varrella
Tiedustelut: toimisto@bergvik.fi tai numerosta 050 328 6592
Bergvikin toimintakeskus
Bergvikintie 43, 25110 Kruusila
Bergvik.fi

Kunniakomppania valtiollisessa holokaustijuhlassa
Yad Vashem -museolla.

10 päivää
holokaustin äärellä
Risto Huvila
• Sain loppuvuodesta 2016 Jerusalemista
sähköpostia, missä kehotettiin hakemaan
seuraavana keväänä Vainojen museolla Yad
Vashemissa järjestettävään kristittyjen johtajien koulutusohjelmaan. Hieman epäröin,
kuinka voisi olla töistä pois 10 päivää, mutta
lähetin kuitenkin hakemuksen. Helmikuussa sain hyväksymiskirjeen ohjelman suomalaiselta johtajalta tri Susanna Kokkoselta,
joka toimii myös Yad Vashemin kristittyjen
ystävien osaston johtajana.
Lensin Israeliin Berliinin kautta perjantaina 21.4. ja olin sopivasti Jerusalem Gardens
-hotellilla jo alkuillasta, ja pääsin heti tutustumaan muihin 29 kurssilaiseen sapattiillallisen merkeissä. Osallistujia oli USA:sta,
Kanadasta, Pohjois-Irlannista, Englannista,
Kyprokselta, Sambiasta, Ugandasta, Malesiasta, Thaimaasta ja Suomesta, mistä kanssani kurssille osallistui pastori Kirsi Toivola
Sipoosta.
Kohti Masadaa
ja Kuollutta merta
Heti lauantaiaamuna olikin lähtö kohti Kuollutta merta ja Masadaa, ja ilokseni oppaaksemme ilmestyi tuttu mies, viime vuonna
JEDIDUT • 3 / 2017

eläköitynyt Israelin Suomen-suurlähettiläs
Dan Ashbel, joka oli palannut diplomaattivuosiensa jälkeen rakkaan harrastuksensa
pariin eli matkaoppaan töihin.
Masada-vuorelle 400 metrin korkeuteen
rakennetun Herodeksen kesäpalatsin historia oli jäänyt minulta aiemmin vähäiselle
huomiolle, mutta nyt se palautettiin kerralla
muistiin. Vaikka roomalaiset tuhosivat Jerusalemin vuonna 70 eKr., juutalaisten kapina
jatkui edelleen ja he onnistuivat aivan käsittämättömällä tavalla pitämään Masadaa hallussaan – ja pysymään siellä hengissä ilman
yhteyttä ulkomaailmaan – lähes kaksi vuotta,
ennen kuin roomalaiset vihdoin onnistuivat
valloittamaan sen vuonna 73. Päästyään
Masadan muurien sisäpuolelle, roomalaiset
löysivät sieltä 953 juutalaista, jotka olivat
päättäneet tehdä joukkoitsemurhan, etteivät
joutuisi vihollistensa käsiin.
Tätä tapahtumaa muistellaan Israelissa
hyvin ristiriitaisin tuntein ja ymmärrettävistä syistä. Joka tapauksessa se antoi vahvan
alun edessä oleville holokaustiopinnoille.
Loppupäivä menikin hieman rennommissa
merkeissä, kun pääsimme kellumaan Kuolleeseen mereen, maapallon matalimpaan
paikkaan (408 m merenpinnan alapuolella).
Viileästä Pohjolasta tulleelle 40 asteen helle
oli tukalan ihana kokemus.
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Yad Vashem kutsuu
Sunnuntaina klo 8, kuten myös kaikkina
seuraavinakin aamuina, hotellimme edessä
odotti bussi, joka vei meidät Yad Vashemiin. Olin tähän asti ymmärtänyt sen olevan
vain museo, mutta nyt sen kampus avautui
eteemme koko komeudessaan, käsittäen
holokaustimuseon lisäksi taidemuseon, kirjaston, tutkimuslaitoksen ja maailman kattavimman holokaustiin liittyvän arkiston sekä
laajat teemapuistot.
Lisäksi kampuksella on holokaustiopintojen koulu (International School for Holocaust Studies, ISHS), joka kouluttaa vuosittain käsittämättömät 350 000 opiskelijaa,
jotka koostuvat israelilaisista koululaisista,
yliopisto-opiskelijoista, armeijan ja valtion
laitosten työntekijöistä sekä tuhansista ulkomailta tulevista opettajista, pastoreista ja
järjestöjohtajista.
Holokaustin muisto elää ja sitä ylläpidetään vahvana israelilaisessa yhteiskunnassa,
sukupolvesta toiseen. Jokainen israelilainen kohtaa kansansa menneisyyden useita
kertoja elämänsä aikana – usein juuri Yad
Vashemin kautta. Lisäksi kansakunta viettää
keväällä vuotuista holokaustin muistopäivää
(Yom HaShoah), joka nyt osui kurssimme
toiseen päivään.
Sana Yad Vashem nousee Raamatusta
Jesajan kirjan 56. luvun 6. jakeesta: "Heillekin

C Kurssilla luennoineet suurlähettiläs Dan Ashbel ja tri
Susanna Kokkonen ovat tuttuja monille suomalaisille.

minä luon muistomerkin, poikia ja tyttäriä
kestävämmän, annan nimen [Yad Vashem],
joka ei koskaan katoa."
Juuri nimeen Yad Vashem kiinnittyykin, ja
sen tietokantoihin on tähän mennessä kirjattu 3,1 miljoonan holokaustin uhrin nimet,
henkilötiedot ja historia. Tämä työ jatkuu
edelleen ja laitoksen tavoitteensa on saada
mahdollisimman moni 6 miljoonasta uhrista
identifioitua – eli saada heille nimi!
Muutenkin Yad Vashem kiinnittyy Raamattuun. Kampusalueen sisääntuloaukiolla
olevaan valkoiseen betoniporttiin on kirjoitettu profeetta Hesekielin sanat: "Minä panen
teihin henkeni, niin että te heräätte eloon,
ja vien teidät maahanne" (Hes. 37:14). Tuo
ennustus on todellakin toteutunut juutalaisen kansan palattua omaan maahansa 1900
vuoden hajaannuksen jälkeen!
Yom HaShoah
Olimme saaneet etukäteen kutsun Yom
HaShoah’n valtiollisiin juhlallisuuksiin, jotka
alkoivat ensimmäisen opiskelupäivän iltana
Yad Vashemissa Varsovan gheton aukiolla.
Edellisen päivän helle oli kääntynyt viileäksi illaksi jonottaessamme noin tuhannen
kutsuvieraan kanssa turvatarkastusten läpi
juhla-alueelle. Tuskin kukaan meistä osasi
varautua ilman nopeaan kylmenemiseen,
ja pitkän seremonian aikana itse kullekin
nousivat mieleen holokaustin epäinhimilliset olosuhteet.
Illan seremonia oli juhlava ja koskettavan
kaunis, ja sen osallistujaluetteloa voisi ehkä
verrata Suomen presidentin itsenäisyyspäivän vastaanottoon: paikalla olivat presidentti, pääministeri, ministerit, kansanedustajat,
korkeimmat virkamiehet ja upseerit, diplomaattikunnan ja eri uskontokuntien edustajat sekä valikoidusti tavallista kansaa. Lisäksi
paikalla oli eri maista tulleita holokaustin
muistoyhdistysten toimijoita sekä meidän
A
kurssimme.
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Ohjelma alkoi presidentti Reuven Rivlinin ja pääministeri Benjamin Netanyahun
puheilla. Kauniiden musiikkiesitysten lomassa kuusi holokaustista selviytynyttä juutalaista sytytti kukin oman soihtunsa kuuden
miljoonan menehtyneen muistolle ja yleisölle
esitettiin heidän elämästään tehdyt koskettavat videoklipit.
Jäätävän kylmäksi muuttunut ilta päättyi
hytisevän yleisön laulamaan Hatikvaan tähtikirkkaan taivaan alla. Seuraavana aamuna
palasimme vielä seppeleenlaskujuhlallisuuksiin, joihin sekä presidentti että pääministeri
osallistuivat. Ohjelman katkaisi klo 10 sireeni, joka hiljensi koko maan ja sen liikenteen
kahdeksi minuutiksi.
Kirkkoisästä holokaustin kieltäjiin
Kahdeksan varsinaisen kurssipäivän aikana
istuimme opiskelemassa kaikkiaan 50 tuntia. Luennot käsittelivät antisemitismiin ja
holokaustiin johtaneita syitä, holokaustin
suunnittelua, toteuttamista ja sen jälkipyykkiä. Luennoitsijoina oli Yad Vashemin omien
opettajien lisäksi eturivin tutkijoita ja asiantuntijoita yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.
Lisäksi kuulimme rabbeja, diplomaatteja sekä
kansalaisjärjestöjen ja median edustajia.
Yhtenä mieleenpainuvimpana asiana nostaisin esiin Heprealaisen yliopiston kirkkohistorian professorin Rivkah Duker-Fishmanin esityksen antisemitismiin johtaneista
tekijöistä. Kirkkoisä Augustinus (354-430)
asemoi juutalaisten ja kristittyjen teologisen
suhteen analogiseksi ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvussa kuvatun Kainin ja Abelin kanssa. Eli että juutalaiset ovat yhtä kuin
vanhempi veli Kain, ja nuorempi veli Abel
edustaa kristittyjä eli Kristuksen ruumista.
Ja aivan kuin Kain tappoi Abelin, juutalaiset tappoivat Kristuksen, minkä seurauksena

heidän ikuinen kohtalonsa olisi Kainin kohtalo, eli kiertää maata köyhänä ja kodittomana (1. Moos. 4:11-12). Tämä väärä raamatuntulkinta ohjasi valitettavasti kristillistä kirkkoa
1600 vuoden ajan ja loi vahvan pohjan sen
antisemitismille.
Tri Gideon Greif (Shem Olam Faith and
the Holocaust Institute) avasi meille kuolemanleirien systemaattisuutta ja käsittämätöntä kapasiteettia, mutta toi myös esiin, ettei
niistä sodan päätyttyä ollut jäänyt jäljelle
mitään, mikä olisi todistanut niiden olemassaolosta. Liittoutuneiden lähestyessä natsit
olivat tuhonneet kaikki massamurhiin liittyneet fasiliteetit, ja koska ”savuavaa asetta” ei
löytynyt, tämä on ollut holokaustin kieltäjien
tärkein argumentti.
Keskeiseksi todistusaineistoksi osoittautuivat kuitenkin saksalaisella järjestelmällisyydellä ylläpidetyt armeijan arkistot, joista
löytyi Erfurtissa sijaitsevalle Topf und Söhne
-yhtiölle osoitetut krematoriouunien tilausdokumentit. Tutkijoiden mentyä yritykseen
sieltä löytyi hyvässä järjestyksessä rakennuspiirustukset polttouuneihin ja niiden toimitus- ja asennusohjeet. Yhtiö toimitti keski-

A Kirjoittaja ja kurssilla luennoinut CBN-kanavan Lähiidän toimittaja Chris Mitchell.

JEDIDUT • 3 / 2017

20

C Oscar Schindlerin hauta Jerusalemin katolisella hautausmaalla.

tysleireille kaikkiaan 25 uunijärjestelmää,
joissa oli yhteensä 76 kammiota. Lisäksi yhtiö
toimitti ilmanvaihtojärjestelmän Auschwitzin
kaasukammioihin.
Vanhurskaat kansakuntien joukossa
Yad Vashem ylläpitää myös ns. Vanhurskaat
kansakuntien joukossa (Righteous among
the Nations) -luetteloa, johon on kirjattu
toisen maailmansodan aikana juutalaisia
todistetusti auttaneiden henkilöiden nimet.
Tammikuuhun 2017 mennessä listalla oli
26 513 nimeä 47 maasta. Huomionarvoista
on, ettei Suomesta ole listalla ensimmäistäkään nimeä.
Yksi näistä vanhurskaista oli saksalainen
liikemies Oscar Schindler, joka pelasti yli
1 100 juutalaista palkkaamalla heitä tehtaaseensa. Kurssimme kohokohtia olikin käynti
Schindlerin haudalla Siioninvuoren katolisella hautausmaalla. Vietimme haudan äärellä
hiljaisen hetken yhdessä Eva Lavin kanssa, joka oli pikkutyttönä työssä Schindlerin
tehtaassa ja selvisi siksi holokaustista. Eva
palasi vielä kanssamme hotellille ja kertoi
koko tarinansa. Kuulijoiden joukossa ei ollut
yhtään kuivaa silmää.

kaikessa kauheudessaan, ymmärtää myös Israelin politiikan kaikkia niitä kohtaan, jotka
pyrkivät edelleen tuhoamaan juutalaisvaltion
ja sen kansan.
Kokemuksena kurssi oli ainutlaatuinen
sekä sisällöltään että siellä saatujen uusien
ystävien myötä. Sen anti oli ajoittain pakahduttavan täyteläinen ja uskon, että sen vaikutus osallistujiin on elinikäinen.
Kiitos Susanna Kokkonen, Efraim &
Stephanie Kaye ja tiimi.
Toda raba!
Risto Huvila on Suomi-Israel Yhdistysten
liiton hallituksen varapuheenjohtaja sekä
Espoon Suomi-Israel Yhdistyksen puheenjohtaja. Lisäksi Huvila on jäsenenä Suomi-Israel
Kauppayhdistyksen sekä Holokaustin Uhrien
Muisto ry:n hallituksissa.
D Yad Vashem sertifikaatti

Never again!
Never again – ei koskaan enää – on lause, jonka merkitykselle kurssi antoi uuden
syvyyden ja ulottuvuuden. Kun kohtaa holokaustin systemaattisuuden ja mittakaavan
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Jäsenyhdistykset ja tapahtumat
• Espoon Suomi-Israel yhdistys ry
espoo.israel@gmail.com
www.espoo-israel.fi

Globaali innovaatiotalous ja
Lähi-idän muuttuva maantiede
Ohjelmajohtaja, dosentti Mika Aaltola

28.11. klo 18.00
Yhdistyksen 1-vuotisjuhlat
Israelin ihme ja Presidentti Truman
Risto Huvilan yleisöluento
Paikka avoin, ks. www.espoo-israel.fi
Osallistumimaksu 20 euroa, sis. tarjoilun
Ilmoittaudu viim. 24.11.
os. espoo.israel@gmail.com

to 30.11. klo 18.00
Hyvää hanukkaa!
Juutalainen juhlaruokakulttuuri
Kotitalousopettaja Ulla Taipale
to 1.2. klo 18.00
Qumran, Kuolleenmeren kirjakääröt,
essealaiset ja niiden yhteys
kristinuskoon
Matkaopas, arkeologi Ariel Livson

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

to 8.3. klo 18.00
Jännitystä ja salaisuuksia Töölössä
ja Jerusalemissa
Dekkarikirjailija Samuel Davidkin

to 28.9. klo 18.00
Israelin ihme ja Presidentti Truman
Risto Huvilan yleisöluento
Kahvila-olohuone Jaspis,
Isoympyräkatu 30 b, Hamina
Kahvitarjoilu, vapaa pääsy

to 12.4. klo 18.00
Juutalaisten ja armenialaisten
kohtalonyhteys
Professori Serafim Seppälä

• Helsingin Suomi-Israel yhdistys ry –
Föreningen Finland-Israel i
Helsingfors rf
helsinki@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/helsinki
ISRAEL VUONNA 5778
Esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien sarja
syksystä 2017 kevääseen 2018 torstaisin,
Helsingin yliopisto, päärakennuksen sali 12
Fabianinkatu 33 (3. krs)
to 26.10. klo 18.00
Luentosarjan avaus
Ulkoministeri Timo Soini
JEDIDUT • 3 / 2017

Vapaa pääsy tervetuloa!
Lisätietoja: Anna Muukkonen
armuukkonen@hotmail.com
• Jyväskylän 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
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• Kuopion seudun
Suomi-Israel Yhdistys ry
kuopio@suomi-israel.fi

16.11. klo 18-20
Avaimia Lähi-idän konfliktin avaamiseksi
ICEJ:n erityisavustaja Varpu Haavisto

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

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

• Porvoon Suomi-Israel yhdistys ry
porvoo@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/porvoo

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

• 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
Juha-Pekka Rissanen
puheenjohtaja, Vantaa,
juhapekkarissane@hotmail.com
Risto Huvila
varapj, Espoo, risto@truman.fi
Jäsenet:
Aleksandra Ahlgren (Helsinki), Suvi Gräsbeck
(Helsinki), Sisko Hiltunen (Jyväskylä), Juhani
Korjula (Haminan seutu), Reino Kurki-Suonio
(Tampere), Olli Palo (Turun seutu), Hanna Rissanen (Vantaa), Timo Saksala (Tampere), Minna
Silver (Porvoo).
Sihteeri: Kimmo Janas

Syksyn luennot, paikkana: Tampereen
pääkirjasto Metso, Kuusi-sali
26.9 klo 18.00-19.30
Jerusalem, kaikkien kansojen väkikivi
kirjailija, pastori Pekka Sartola
24.10 klo 17.00-19.00
Ajankohtaista Israelista
Israelin Suomen suurlähettiläs Dov SegevSteinberg, tulkkina yhdistyksen pj Timo
Saksala

Ystävät!
kultainen kiitos Kultaisen
kirjan kautta suodusta
huomionosoituksesta.
Yhteistyömme jatkukoon!
                     Olli Palo
23
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D – Eduskunnan Israel-ystävyysryhmä on aktiivinen ryhmä, joka
pitää Israel-asiaa esillä myös päättäjätasolla, huomautti Antero
Laukkanen.

KIHNIÖN
APTEEKKI

Kesätapahtuma
Kaisankodilla

C Pitkän päivätyön Lähi-idän kirjeenvaihtajana tehnyt Rony Smolar
valotti kuuden päivän sodan tapahtumia.

• Espoon Suomi-Israel Yhdistyksen kesätapahtuma
järjestettiin kulttuurihistoriallisessa Kaisankodissa
Pohjois-Espoossa 19.6.
Paikalle oli saapunut noin
60 yhdistyksen jäsentä ja ystävää.
Tapahtumassa luennoi
toimittaja-kirjailija Rony
Smolar aiheenaan ”Kuu-

ark. 9–17, la 9–13

den päivän sota ja Jerusalemin vapautus kesäkuussa 1967”. Puheenvuoron
käyttivät myös kansanedustajat Simon Elo ja Antero
Laukkanen.
Kesätapahtumaan saatiin
myös ensimmäinen erä uunituoretta Rony Smolarin
uutuuskirjaa, joka kävi hyvin kaupaksi.

C Israel-ystävänä tunnettu Simon
Elo kertoi saavansa välillä railakastakin palautetta ystävyydestään.
A Jedidut-lehden edellinen päätoimittaja Hannu Nyman vastaanotti vaimonsa Maijan kanssa liiton
kiitokset lehden eteen tehdystä
työstä.

JEDIDUT • 3 / 2017
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Espoosta Suomen
Israel-ystävällisin kaupunki?
• Espoolainen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Antero Laukkanen oli
puhumassa eräässä espoolaisen seurakunnan järjestämässä Israel-tapahtumassa
tammikuussa 2016 ja sai
puheensa aikana ajatuksen,
jonka hän spontaanina miehenä sanoi ääneen: "Tehdään Espoosta Suomen Israel-ystävällisin kaupunki!"
Istuuduttuaan puheensa
jälkeen Laukkanen oli niin
innostunut ideastaan, että
lähetti saman tien tekstiviestin kaupunginjohtaja Jukka
Mäkelälle, joka pian vastasi
siihen pitäen ajatusta hyvänä.
Kun Espoon Suomi-Israel
yhdistys perustettiin marraskuussa 2016, se hyväksyi missiokseen vahvistaa
Espoon ja Israelin välistä

yhteistyötä bisneksen, teknologian ja innovaation
alueilla, koska Espoo ja erityisesti Otaniemen kampus
on Suomen johtava teknologian, tieteen ja startuptoiminnan keskus, ja monet
alueen toimijoista ovat alansa johtavia koko maailmassa. Otaniemessä sijaitsevat
mm. Aalto Yliopisto, VTT,
useita tutkimuslaitoksia, satoja startup-yrityksiä sekä
n. 80 Talouselämä-lehden
TE500-listan suuryrityksistä.
Yhdistyksen hallitus on
kevään ajan hionut strategiaansa ja elokuussa tarjoutui mahdollisuus käydä
esittelemässä se kaupungin
johdolle.
Tapaaminen toteutui kaupunginjohtajan virka-asunnossa idyllisellä Gumbölen
kartanolla 11.8. Kaupun-

A
Eturivissä vasemmalta Risto Huvila,
elinkeinojohtaja Tuula
Antola, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Jarmo Kalliola; takarivissä
Ella-Roosa Tenhunen,
Simon Elo ja kansainvälisten asioiden päällikkö Fanglan Tao.
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ginjohtaja Mäkelän lisäksi
tapaamiseen osallistuivat
kaupungin puolelta elinkeinojohtaja Tuula Antola
sekä kansainvälisten asioiden päällikkö Fanglan
Tao. Yhdistyksen hallitusta
edustivat puheenjohtaja Risto Huvila, varapuheenjohtaja Jarmo Kalliola sekä
Simon Elo ja Ella-Roosa
Tenhunen.
Kaupunginjohtaja kertoi
syksyllä 2016 tekemästään
vierailusta Israeliin, missä hän ja osa kaupungin
konserniesikunnasta osallistuivat DLD Tel Aviv -teknologiatapahtumaan, jonka
puitteissa Mäkelä ja elinkeinojohtaja Antola esiintyivät
Cities Summit -kaupunkiseminaarin paneeleissa.
Espoolaisten delegaatio
tutustui myös sikäläisiin yli-

opistoihin ja teknologiakeskuksiin.
Yhdistyksen puolelta kaupungin edustajille esitettiin
kaksi konkreettista hanketta, joissa Espoon SuomiIsrael yhdistys voisi toimia
fasilitaattorina: yritysten
rahoittama stipendi-ohjelma, jonka puitteissa Aallon
opiskelijoita voitaisiin lähettää muutaman kuukauden
projektimatkalle Israeliin
tutustumaan sponsorinsa
toimialalla toimiviin yrityksiin, yrityshautomoihin ja
teknologiakeskuksiin. Toinen hanke on Suomi-Israel
-innovaatio- ja teknologiakonferenssin järjestäminen
Otaniemessä syksyllä 2018.
Kaupunginjohtajan mukaan Israel-yhteistyötä kannattaa ehdottomasti viedä
eteenpäin ja neuvottelussa
sovittiin jo seuraavista tapaamisista, joiden puitteissa Otaniemen eri tahojen
edustajia saadaan mukaan
hankkeeseen.
– Tällaisten opiskelijoita
tukevien näkyvien hankkeiden kautta voimme nostaa
Israel-tietoisuutta yliopistoja yritysmaailmassa ja tuoda
esiin israelilaisen teknologia- ja tiedeyhteisön huikeita
saavutuksia, joista niin Suomi kuin koko maailmakin
on saanut jo pitkään – ehkä
tietämättään – nauttia, sanoo
Espoon paikallisyhdistyksen
puheenjohtaja Risto Huvila.
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www.espoo-israel.fi

Keskustelua diasporasta
• Porvoon Suomi-Israel
yhdistys ry järjesti 9.9. Porvoon kaupunginkirjastossa
jo perinteeksi muodostuneen Euroopan juutalaisen
kulttuurin päivän.
Euroopan juutalaisen kulttuurin päivää, ”The European Day of Jewish Culture”,
osana Euroopan neuvoston
alaista kulttuuripolkua ja
yleisötilaisuutta, vietettiin
yleisesti Euroopassa syyskuun 4. päivänä. Vuoden
2017 yleisenä teemana oli
diaspora eli hajaannus.
Arkeologian
dosentti
Minna Silver kertoi alustuksessaan siitä, mitä ”hajaannuksella” tarkoitetaan
juutalaisessa historiassa.
Nimi viittaa Jerusalemin toisen temppelin ja Juudean
tuhoon juutalaissotien aikana v. 70 jKr., ja sitä seuranneeseen juutalaisten hajaantumiseen ympäri maailmaa.
Tilaisuuden pääpuhujana
toimi kirjailija ja psykoanalyytikko Pirkko Siltala, joka
puhui taakan siirtymisestä
(”menneisyyden taakasta”),
työstämättömistä traumoista,
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C Pirkko Siltala käsitteli menneisyyden taakkaa.

C Henrik Nymalm toi terveiset
Baselista.

jotka usein siirtyvät sukupolvesta toiseen. Taakat saattavat hoitamattomina aiheuttaa erilaisia ongelmia sekä
yksilö-, kollektiivisella että
kansakuntien tasolla.
Tilaisuuden lopuksi yhdistyksen varapuheenjohtaja
ja pastori Henrik Nymalm
kertoi terveiset Baselista,
Sveitsistä, jossa järjestettiin
Theodor Herzlin ensimmäisen siionistikongressin
120-vuotisjuhlatilaisuus
(1897) elokuun lopulla 2017.
Kenneth Silver
JEDIDUT • 3 / 2017

Lauluristeily
Jarmo Suntio
• Torstaina 31. elokuuta
Haminan seudun Suomi-Israel yhdistys teki perinteisen
heprealaisten laulujen lauluristeilyn troolari Herringillä
Ulko-Nuokkoon.
Lauloimme paljon heprealaisia lauluja sekä menomatkalla että paluumatkalla.

Ulko-Nuokossa laulujen
ohessa grillasimme makkaraa. Ennen paluuta kotimat-

kalle lauloimme perinteisesti Israelin kansallislaulun
Hatikvan seisaaltaan.

KUVA: V. SOMERPURO

JUUTALAINEN LAULUKUORO RY HAZAMIR

100-VUOTISJUHLAKONSERTTI
Aleksanterin teatterissa Helsingissä sunnuntaina 5.11.2017 klo 15 alkaen.
Tule tekemään aikamatka kuoron 100-vuotiseen historiaan ja nauttimaan juutalaisesta kansanmusiikista kaikkine herkkine, ihanine ja elämänmakuisine vivahteineen:
välillä on aihetta iloon, välillä suruun, mutta elämänmyönteisyys ei lopu milloinkaan.
Hazamir-kuoron lisäksi juhlassa esiintyvät mm. Hillel Tokazier, André Zweig, Dominantekuoro ja sopraano Marion Melnik. Juontajana toimii Seela Sella.
Lipunmyynti on käynnistynyt (à 35 EUR) ticketmaster.fi
JEDIDUT • 3 / 2017
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Kirjallisuuskatsaus
KIRJEENVAIHTAJAN
ARKEA LÄHI-IDÄSSÄ
Pitkän päivätyön mm. Turun Sanomien ja Yleisradion Lähi-idän kirjeenvaihtajana tehnyt Rony Smolar
valottaa uutuuskirjassaan
Lähi-idän kriisiä tai on ehkä
parempi sanoa kriisejä. Hän
toteaakin, että Israelin ja
palestiinalaisten konflikti ei
vuonna 1980 hänen asettuessaan Israeliin ollut ainoa
kiista Lähi-idässä, mutta
keskeisin ja pitkäaikaisin.
Joulukuussa 2010 alkanut
arabikevät on jättänyt pysyvän jälkensä koko arabimaailmaan, joka ei varmaankaan
tule koskaan palaamaan entiselleen.
Runsaat kaksikymmentä
vuotta Lähi-idässä toimiessaan suomenjuutalainen
Smolar lähetti koti-Suomeen
tuhansia raportteja. Monet
suomalaiset oppivatkin tuntemaan Rony Smolarin varsin korkeasta ammattietiikasta, joka ei mm. sallinut
välittää tapahtumista vain
yhtä näkökulmaa.
Muistelmateoksessa, niin
kuin hän itse sitä kutsuu,
Smolar käsittelee aihekokonaisuuksina uutisia, tapahtumia ja ilmiöitä Lähi-idässä
ja erityisesti Israelissa 1980JEDIDUT • 3 / 2017

2002. Tavoilleen uskollisena
hän taustoittaa tasapuolisesti
Israelia ja sen lähinaapureita
ja vie lukijan paikkoihin, joihin turisteilla ei ole pääsyä.
Kirja on ajankohtainen tietopaketti Israelista sekä juutalaisesta uskosta ja juutalaisuudesta yleensäkin suomalaisin silmin. Kirja on sen
verran tiukkaa tavaraa, ettei
sitä lue yhdellä istumalla,
mutta sitäkin suuremmalla
mielenkiinnolla. Rony Smolarin tyyli selvittää asioita ja
nostaa esiin normaalin uutisoinnin sivuuttamia yksityiskohtia tekee kirjasta todella
lukuelämyksen. Smolar ei
pelkästään tyydy avaamaan
tämän päivän ongelma-

Rony Smolar
Täällä Rony Smolar, Jerusalem
Aikamedia, 2017
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kenttää Lähi-idässä, vaan
taustoittaa itsenäisen Israelin historiaa ajanlaskuamme
edeltävästä historiasta asti.
Hän muistaa myös arvostella suomalaista ja kansainvälistäkin mediaa yksipuolisesta uutisoinnista Lähi-idän
tapahtumista.
Jos pähkäilee televisiosta
ja muista viestimistä tulvivien Israel-uutisten kanssa,
kannattaa ehdottomasti lukea Rony Smolarin kirja. Palapelin palaset loksahtelevat
paikoilleen ja kokonaiskuva
Lähi-idän tilanteesta alkaa
hahmottua.
KANSAINVÄLISTÄ
ASEKAUPPAA
JA JUUTALAISTA
MYSTIIKKAA
Yhdysvaltalainen diplomaatti saa surmansa tarkka-ampujan luodista Helsingissä,
Kauppatorin laidalla. Murha
keskeyttää rikostutkija Leo
Askon kesäisen vapaapäivän. Syyllinen löytyy yllättävän nopeasti, mutta jokin on
pielessä. Asko alkaa epäillä,
ettei pidätetty olekaan murhaaja. Alkaa paljastua, että
juttuun voi liittyä kansainvälisiäkin kuvioita.
Askon työpariksi siirretty
Daniel Janovsky on saanut
kuolleen rabbi Klugmanin

perinnön, mittavan kirjaston sekä mm. ikivanhan
kolikon. Kaikki viittaa Jerusalemin temppelin vanhaan
kynttelikköön, menoraan,
joka on kadonnut lopullisesti. Arvoituksen selvittely vie Janovskyn Israeliin,
jossa hän herää sidottuna
Kuolleestamerestä. Askon
ja Janovskyn tutkimukset
herättävät edetessään yhä
uusia kysymyksiä, eikä mikään tunnu olevan sitä, miltä
näyttää.
Varsin mielenkiintoinen
ja houkutteleva lähtökohta helsinkiläisen Samuel
Davidkinin 363-sivuiselle
romaanille. Tarina kuljettaa
kirjan henkilöitä Helsingin
lisäksi Jerusalemiin, Tel
Aviviin ja Berliiniin. Oltiinpa
sitten missä kaupungissa tahansa, kirjailija kuvailee tarkoin ympäröiviä näkymiä,
talojen arkkitehtuuria yms.
– tuntuu kuin lukija istuisi
turistibussissa kuunnellen
matkaoppaan selvitystä.

Samuel Davidkin
Sodomasta pohjoiseen
Johnny Kniga Kustannus, 2017

Mielenkiintoista Davidkinin tekstissä on myös hänen
tapansa kuvailla säätä jopa
yllättävän yksityiskohtaisesti
tarinan henkilöiden astuessa
autosta, porraskäytävästä tai
vaikka lentokoneesta ulos;
aurinko sokaisee, sadepisarat kostuttavat kasvot, tuuli
on puuskaista, pilvet roikkuvat matalalla jne.

Davidkin kuljettaa tarinaa
todella mukaansa tempaavalla tavalla. Jos joku suomalainen romaani ansaitsee
tulla filmatuksi, niin tässä se
on. Jokohan elokuvaoikeudet on myyty jollekin israelilaiselle tuotantoyhtiölle?
Kirjailija ei tyydy käsittelemään ainoastaan selvitettävänä olevaa diplomaatin
murhaa, vaan vie lukijan
myös sisälle juutalaiseen
kulttuuriin ja perinteeseen
sekä Lähi-idän tilanteeseen.
Kirjan loppuratkaisu tapahtuu varsin nopeasti, aivan kuin kirjailija olisi pelästynyt sivujen loppuvan
kesken… Monitasoinen
juoni jää hieman kesken,
sopivasti herättämään lukijan kiinnostuksen kirjasarjan
seuraavaa (?) osaa kohtaan.
Tiedättehän tunteen, kun
pitkään seurattu televisiosarja jää tauolle ja viimeisessä
osassa jää monta kysymystä
vaille ratkaisua.
Kimmo Janas

S E E K O U T T H E H O LY L A N D O F I S R AE L

TOURS

CALEB

L Ä HD E IS R A ELII N!
ISRAEL 70 –
juhlamaraton
6.-13.3.2018
ISRAEL 70 –
kevään juhlamatka
7.–15.5.2018

CALEB TOURS - ammattitaidolla ja kokemuksella räätälöityjä
matkoja jo vuodesta 1977 lähtien! Tarjoamme tarpeidesi
mukaan suunniteltuja loma-, ryhmä-, opinto- ja terveysmatkoja Israeliin ja Eurooppaan! Olemme uudistuneet ja
jatkamme tuorein voimin vuonna 2017. Ota rohkeasti
yhteyttä, niin suunnittelemme sinulle hyvän matkan.
Matkaterveisin – Jouko Pursiainen ja Harri Kröger

WWW .CALEBTOURS. FI

/ + 358 452 227 766
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Onko juutalaisviha ikuista?
– antisemitismi
holokaustin jälkeen
Osa 2.
Eero Kuparinen
• Oman aikamme antisemitismin vaiheissa
2000-luvun alku voidaan nähdä uusimpana vuoden 1967 kesäkuun kuuden päivän
sotaan verrattavissa olevana rajapyykkinä.
Palestiinalaisten toisen intifadan alkaminen
syksyllä 2000 sekä vuoden 2001 syyskuun
11. päivän terrori-iskut Yhdysvaltoihin ovat
luoneet jälleen uuden asetelman myös maailman antisemitismin kenttään. Tilanne on nyt
kokonaisuudessaan niin paljon aiemmasta
poikkeava, että useimmat tutkijat ovat halunneet leimata uuden vuosituhannen juutalaisvihan erityiseksi ”uudeksi antisemitismiksi”. Termiä on tosin tarjottu ajassa elävälle
antisemitismille aika ajoin jo 1950-luvulta
lähtien.
JEDIDUT • 3 / 2017

Maailman
vanhin viha
Kolmannen vuosituhannen juutalaisvastaisuus on sekoittunut vielä aiempaakin voimakkaammin eri ryhmien ajaman Israel-vastaisuuden kanssa. Israelin – "kollektiivisen
juutalaisen" – parjaamisessa marssivat uuden
antisemitismin rintamassa niin äärivasemmiston, äärioikeiston kuin radikaalien islamistienkin edustajat osin yhteisiä iskulauseita
huutaen. Jo yksin tämä uusi koalitio amerikan- ja globalisaation vastaisuudella täydennettynä antaisi syystä aiheen puhua uudesta
antisemitismistä. Tämä kaikki liittyy kuitenkin vain antisemitismin ilmiasuun. Jos uudelle määritteelle haetaan sitä vastoin oikeutusta
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antisemitismin stereotypioissa tapahtuneista
muutoksista, niin tähän on vain vähän perusteita, kuten edellä on todettu. Tässä mielessä
antisemitismin – "maailman vanhimman vihan" stereotypiat ovat ennallaan.
Nyt voi kysyä, miten erilaiset perinteiset
antisemitismin selitysmallit soveltuisivat tämän päivän antisemitismiin? Mitä elementtejä
on löydettävissä oman aikamme juutalaisvihasta?
Syntipukkia
etsimässä
Juutalaisten väitetty ulkopuolisuus, heidän
muukalaisuutensa – juutalaisvihan vanhin
selitystekijä – soveltuu antisemitismin selittäjäksi tänäkin päivänä. Se ilmenee ennen
kaikkea maailman juutalaisten kuvitellussa
suhteessa Israelin valtioon. Tämä tuli hyvin
esiin kansainvälisen antisemitismin vastaisen
järjestön Anti-Defamation Leaguen (ADL)
keväällä 2014 julkistaman haastattelututkimuksen tuloksista – tutkimuksessa haasteltiin
53 100 aikuista 102 maassa. Tämän mukaan
keskimäärin 41 % haastatelluista uskoi juutalaisten olevan lojaalimpia Israelia kuin omaa
kotimaataan kohtaan. Tulos on samaa kokoluokkaa aikaisemmin pienemmillä alueilla
tehtyjen tutkimusten kanssa.
Myös juutalaisten käyttäminen syntipukkeina kuuluu olennaisesti tämän päivän antisemitismiin. Se on edelleen erinomainen
esimerkki selitettäväksi erilaisilla psykologisilla teorioilla. Ihminen ei ole muuttunut
ihmisenä, sillä on edelleen sama tarve aggressioiden purkamiseen ja syntipukin etsimiseen. Tässä mielessä tilanne on valitettavasti ennallaan. Juutalaisten syntipukiksi
joutumista voidaan selittää edelleen myös
historiallisilla tekijöillä. Jo edellä on todettu
toisen maailmansodan jälkeisen antisemitismin saaneen Israelin valtion synnyn myötä
paljon uutta sisältöä. Tämän päivän antisemitismi sekoittuukin entistä voimakkaammin

Israel-vastaisuuden kanssa. Israelin valtiosta
on muodostunut maailmaan kollektiivinen
juutalainen.
Yhdysvaltoihin 11. syyskuuta 2001 suuntautuneiden terrori-iskujen jälkeen Israelin
valtion olemassaolo on myös nähty konkreettisesti syynä islamilaisen maailman ääriainesten Yhdysvaltoja kohtaan tuntemaan
vihaan. Israelista on tehty tässä syntipukki ja
samalla myös uhka uusien terroritoimien jatkumisesta. Koska Israel ja juutalaiset rinnastetaan keskenään, niin eri puolilla maailmaa
asuvat juutalaiset ovat saaneet juutalaisina
myös osansa Israelia kohtaan tunnetusta vihasta. Vuoden 2005 ADL-tutkimuksen mukaan 29 % haastatelluista eurooppalaisista
kertoi Israelin toimien vaikuttaneen heidän
mielipiteisiinsä juutalaisista. Vaikutuksen
myöntäneistä 53 % totesi sen olleen negatiivista.
Liian
paljon valtaa?
Juutalaisten hallussa olevan enemmän tai vähemmän kuvitellun vallan voi katsoa myös
aiheuttavan antisemitismiä. Keskeisenä on
edelleen syytös siitä, että juutalaiset pankkiirit ohjaavat maailman kohtaloita. Edellä mainitun vuoden 2014 tutkimuksen mukaan 35
% tutkimuksessa haastatelluista katsoi, että
juutalaisilla oli liian paljon valtaa talouselämässä. Itä-Euroopassa näin ajatteli peräti 53
% haastatelluista.
Talouselämään liittyen juutalaisista on tehty maailman globalisaation taustavaikuttajia.
Antisemitismi on ottanut asevarastoonsa globalisaation ja siihen liittyvät kielteiset asenteet, ja juutalaisten syyllisyyttä vakuuttavien
onkin ollut helppo löytää ajatusmaailmalleen
hyväksyntää maailmalla. Äärivasemmiston
ohella globalisaatiota ja sen edustamaa kapitalismia ovat nousseet vastustamaan myös
kansallisia arvoja korostava äärioikeisto sekä
osa globalisaatioon kielteisesti suhtautuvista A
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A vihreistä.

Näiden ryhmien muodostama globalisaation vastainen rintama on leimannut Israelin maailman viimeiseksi kolonialistiseksi
siirtomaavaltioksi, länsivaltojen luomaksi
kapitalistiseksi enklaaviksi arabiväestön keskuuteen palestiinalaisten ja Israelin arabien
orjuuttajaksi. Juutalaisen rahan selitetään
myös pitävän Yhdysvallat Lähi-idässä valvomassa juutalaisten intressejä ja asettavan
samalla koko länsimaailman alttiiksi islamilaisten ääriainesten terroriteoille. Väitteen
siitä, että juutalaisilla on liian paljon valtaa
Yhdysvalloissa, on vuoden 2014 ADL-tutkimuksessa valmis allekirjoittamaan 25 %
haastelluista.
Globalisaation vastaisuuden ohella tämän
päivän antisemitismi sekoittuu voimakkaasti
antiamerikkalaisuuteen. Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskut Yhdysvaltoihin
ovat luoneet uuden entistä selvemmän rintamalinjan myös juutalaisvihaan. Yhdysvaltojen läsnäolo Lähi-idässä ja sen antama tuki
Israelille yhdistetään terroristien Yhdysvaltoja vastaan aloittamaan sotaan. Euroopassa on
tunnettu syyskuusta 2001 lähtien pelkoa siitä,
että ääri-islamilainen terrorismi kohdistuisi
jatkossa laajemminkin länsimaita kohtaan,
ei enää vain Yhdysvaltoja vastaan. Koska
Israel nähdään tässä ongelman ytimenä, se
on ruokkinut myös antisemitismiä.
Juutalaisten hallussa olevan vallan yhteys
antisemitismiin on tullut hyvin selvästi esille
myös juutalaisten suhteesta sotilaalliseen voimaan. Tämä tuli hyvin esille jo vuonna 1967
Israelille voitokkaan kuuden päivän sodan
yhteydessä. Israel sai voimankäytöllään ihailijoita maailmalla, mutta myös vastustusta.
Monet eivät voineet hyväksyä, että Davidista
oli nyt tullut Goljat, aiemmasta turvattomien
pakolaisten suojasatamasta Lähi-idän sotilasmahti, salamasodan taituri, arabiarmeijoiden
voittaja ja palestiinalaisalueiden miehittäjä.
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Juutalaisten hallussa oleva valta on johtanut juutalaisten syyllistämisessä myös Israelin rinnastamiseen Hitlerin Saksan kanssa.
Natsismi ja holokausti on projisoitu Israelin
valtioon. Kun uhreista on tehty pyöveleitä,
maailmankaan ei tarvitse enää tuntea syyllisyyttä holokaustista. Juutalaisten vallankäyttö
herätti kielteisiä tuntemuksia myös em. vuoden 2014 ADL-tutkimuksessa. Haastatelluista
23 % oli sitä mieltä, että juutalaiset olivat vastuussa suurimmasta osasta sotia maailmassa.
Eurooppalainen
ilmiö
Tämän päivän Euroopassa antisemitismi ilmenee julkisuudessa ennen kaikkea suusanallisena häirintänä ja juutalaisten hautausmaiden ja synagogien häpäisynä, toisinaan
myös fyysisenä väkivaltana. Vuonna 2013
kahdeksan Euroopan maan juutalaisten keskuudessa tehdyn kyselytutkimuksen perusteella ilmeni, että joka kolmas oli huolestunut
fyysisestä turvallisuudestaan, ja kolme neljäsosaa oli sitä mieltä, että tilanne oli muuttunut pahemmaksi viimeksi kuluneiden viiden
vuoden aikana. Kyselyn kohteena olevissa
kahdeksassa valtiossa asui 90 % EU:n juutalaisväestöstä.
Jos tarkastelemme tämän päivän antisemitismiä juutalaisvastaisten välikohtausten
esiintymisestä laadittujen tilastojen valossa,
niin juutalaisvihan kuva on maantieteellisesti
määriteltynä täysin perinteinen, sama kuin se
on ollut jo vuosisatoja. Eli antisemitismi on
ennen kaikkea eurooppalainen ilmiö. Toissijaisesti se on pohjoisamerikkalainen ilmiö,
eli tässäkin tapauksessa lähinnä eurooppalaisperäisen väestön ilmiö.
Muiden kulttuurien keskuudessa antisemitististen välikohtausten esiintyminen on jo
harvinaisempaa. Esimerkiksi islamilaisessa
maailmassa antisemitismi esiintyy — usein
hyvinkin räikeässä muodossa — ennen
kaikkea mediassa: lehdistössä, televisiossa,
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radiossa ja internetissä. Juutalaisväestön fyysiseen kohtaamiseen ja tätä kautta tapahtuvaan antisemitismin osoittamiseen islamilaisessa maailmassa ei juuri ole mahdollisuutta.
Näillä alueiden juutalaisasutuksen määrä on
hyvin pieni ja usein myös varsin huomaamaton.
Uudistumisprosessi
jatkuu
Mikä on antisemitismin tulevaisuus? Olemmeko oppineet mitään holokaustin vuosisadasta, vai onko oppiminen mahdotonta?
Onko antisemitismi ikuista? Kun tulevaisuudentutkijat tekevät ennusteitaan, he laativat
ne menneisyyden perusteella. He turvautuvat tällöin ns. trendianalyysiin eli ekstrapolaatioon. Trendikäyrän perusteella voidaan
ennustaa tulevaisuutta sillä edellytyksellä,
että mikään yllätyksellinen tekijä ei vaikuta
trendikäyrään. Antisemitismin historiassa holokausti olisi voinut olla tällainen uusi muuttuja, joka olisi vaikuttanut antisemitismiä
hillitsevästi. Mutta näin ei käynyt. Maailma
tunsi holokaustin johdosta huonoa omaatuntoa, mutta vain hetken. Antisemitismi jäi
henkiin ja se sai hyvin nopeasti myös uutta
elinvoimaa. Antisemitismin trendikäyrän perusteella voi ennustaa, että antisemitismi ei
katoa jatkossakaan.
Holokaustilla oli kuitenkin oma vaikutuksensa antisemitismiin. Voi sanoa, että
holokaustin jälkeen antisemitismi palasi
parrasvaloihin uudistuneessa asussa ja että
tämä uudistumisprosessi on jatkunut ja jatkuu yhä edelleen. Tämän päivän antisemitismin voimakkuuden salaisuus piilee siinä,
että se on saavuttanut lisääntyvässä määrin
kannattajia myös äärioikeiston ulkopuolelta.
Se on saanut uutta pontta antisionismista,
antiamerikkalaisuudesta sekä globalisaation
vastustuksesta. Syntyperäisten eurooppalaisten ohella antisemitismi on löytänyt merkittävän kannattajajoukon myös Euroopan

muslimivähemmistön keskuudesta.
Ajallisen etäisyyden holokaustiin kasvaessa
myös antisemitismin luonne on muuttunut.
Juutalaisvastaisia kannanottoja ovat nyt esittämässä sukupolvet, jolla ei ole enää omaa
yhteyttä holokaustiin. He eivät syyllistä siitä
itseään. Päinvastoin, kun uusi sukupolvi on
joutunut kohtaamaan holokaustiin liittyneen
syyllisyyden, se on synnyttänyt monenlaisia
reaktioita, niin rationaalisia kuin irrationaalisia. Jälkimmäisiin on kuulunut myös uhrien
syyllistäminen. Tämä piirre on vahvistunut
entisestään ajallisen etäisyyden holokaustiin
kasvaessa.
Voi uskoa, että tämän tyyppinen kehitys jatkuu edelleen. Samoin voi uskoa, että
Euroopassa tullaan jatkossakin tuntemaan
pelkoa siitä, että myös Eurooppa on alttiina
ääri-islamilaiselle terrorismille. Koska Israel
nähdään ongelman ytimenä, se tulee ruokkimaan jatkossakin antisemitismiä. Uskaltaisin myös väittää, että tämä tulee jatkossa
nostamaan myös holokaustia esille aiempaa
enemmän myös toisessa valossa. Jatkossa
holokaustia ei enää kielletä. Päinvastoin se
myönnetään ja nostetaan aiempaa keskeisemmin motiiviksi Israelin valtion syntyyn
– selvät merkit tästä on jo nähtävissä.
Olemassaolon
arvostelua
Antisemitismin muuttunut strategia tähtää siihen, että Israelin ei haluta nähdä syntyneen
valtiona muiden valtioiden yleisen hyväksynnän kautta, vaan länsivaltojen sanelupolitiikan tuloksena. Tähän ne oli puolestaan ajanut huono omatunto holokaustin Euroopan
juutalaisväestölle aiheuttamien kärsimysten
johdosta. Antaahan esimerkiksi Yhdysvaltojen pakolaispolitiikka Hitlerin Saksan vuosien osalta aihetta kirpeäänkin kritiikkiin.
Ja koska Israelin ei nähdä syntyneen yleisen hyväksynnän perusteella, sen olemassaoloa on antisemiittien näkemyksen mukaan A
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A myös oikein arvostella. Ja tarvittaessa Lähi-

idässä olisi myös mahdollista suorittaa sen
perusteella valtiollisia uudelleenjärjestelyjä.
Tätä puolta Israelin vastaisissa puheissaan
korosti vuosina 2005-2013 Iranin presidenttinä toiminut kovasanainen Mahmoud
Ahmadinežad. Hänhän kutsui Israelin valtion perustamista vuonna 1948 salaliitoksi
islamilaisia kansoja kohtaan.
Myönteistäkin
kehitystä
En kaikesta huolimatta väitä, että antisemitismi olisi ikuista, sillä ihmisenkin on mahdollista oppia uusille tavoille. Useampien
raporttien mukaan niiden antisemitismin
yleistymisestä antamaan varsin kolkkoon
kuvaan sisältyy myös toteamus siitä, että
myönteistäkin kehitystä on havaittavissa.
Raporttien mukaan EU:ssa on maita, joissa
tapahtuu suhteellisen vähän antisemiittisiä
välikohtauksia ja joissa paikallinen juutalaisväestö ei koe antisemitismiä ongelmana.
Joissakin EU:n jäsenvaltioissa valtaväestön
antisemiittisten asenteiden on havaittu lieventyneen etenkin nuorten keskuudessa. On
myös yhä enemmän esimerkkejä antisemitismin torjumiseksi toteutetuista hyvistä aloitteista, kuten kouluikäisille lapsille suunnatuista ohjelmista ja juutalais-, muslimi- ja kristittyjen ryhmien välisistä yhteistyöaloitteista.
Joissakin jäsenvaltioissa on myös tiukennettu
antisemitismin vastaista lainsäädäntöä.
Uskallan kuitenkin väittää, että osittaisista
positiivista edistysaskeleista huolimatta antisemitismin loppua ei ole silti näkyvissä. Voi
kysyä, kuinka monen sukupolven mittainen
intensiivinen koulutus voi vasta häivyttää yhteiskunnasta jopa vuosisatoja vaikuttaneet
kulttuuriset juutalaisvastaiset ennakkoluulot. Mutta koulutuskaan ei riitä. Koska tämän päivän antisemitismi kietoutuu suurelta
osin kollektiiviseksi juutalaiseksi mielletyn
Israelin sekä palestiinalaisten keskinäisiin
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suhteisiin, ei antisemitismin loppumiselle
ole edes edellytyksiä ennen Lähi-idän tilanteen rauhanomaista ratkaisua. Mutta tähän
tarvitaan molempien osapuolten aktiivisia
ponnisteluja. Sodan voi aloittaa yksin, mutta
rauhaan tarvitaan aina kaksi. Riittävän tuen
saaminen kompromissiratkaisulle Lähi-idässä
on kuitenkin vaikeaa, ja tässä mielessä molempien osapuolten olisi syytä katsoa peiliin. Israelilainen antisemitismin tutkimuksen
grand old man, nyt jo 90-vuotias Yehuda
Bauer on luonnehtinut Israelin suhdetta
naapureihinsa varsin osuvasti toteamalla,
että molempien osapuolten hallitsevat eliitit
torjuvat kompromissin Lähi-idässä; maksimi,
minkä toinen osapuoli on valmis tarjoamaan,
ei yllä minimiin toisen osapuolen vaatimasta.
Neljäs
vuosituhat
Vaikka Lähi-idän tilanne saataisiin rauhanomaiseen ratkaisuun, niin sittenkin vie vielä
kauan, ennen kuin antisemitismistä voidaan
puhua pelkästään menneisyyteen kuuluvana
historiallisena ilmiönä. Ihmiskunnan tulevaisuuteen optimistisesti suhtautuen voi kuitenkin toivoa, että 2000-luku – antisemitismin
historian neljäs vuosituhat – jäisi sittenkin
antisemitismin – "maailman pisimmän vihan" – viimeiseksi vuosituhanneksi.

Majatalo Lähde on muuttanut Jerusalemin
keskustaan ja palvelee suomalaisia ystäviä
Bed & breakfast –periaatteella
alk. 45 €/hlö/yö.
Lähteellä on myös säännöllistä hengellistä
ohjelmaa, mm. Benjamin Turkian
raamattutunnit tiistaisin.

Ensimmäinen osa filosofian tohtori, dosentti Eero Kuparisen luennosta Porvoon Suomi-Israel yhdistyksen Vainojen uhrien muistopäivän tilaisuudessa 27.1. on julkaistu
Jedidut -lehden numerossa 1/2017.
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Uutiskimara
Miss Libanon menetti
tittelinsä Israelin
-matkan vuoksi
Amanda Hanna kruunattiin
Miss Libanoniksi elokuun
lopulla, mutta hän menetti
tittelinsä, koska oli viime
vuonna vieraillut Israelissa ruotsalaisella passillaan.
Israelissa vieraileminen on
Libanonissa lailla kiellettyä
maiden välillä vallitsevan sotatilan vuoksi, joka juontaa
aina vuoteen 1948 saakka.
Tittelin menettämisen lisäksi Libanonin media kritisoi
hyvin kärkevästi Hannaa
koska hän oli julkaissut
Facebook-profiilissaan positiivisia kommentteja juutalaisesta valtiosta.
Saksalainen kaupunki
teki BDS:n vastaisen
lakialoitteen
Münchenin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt lakialoitteen, jonka mukaan
kaupunki ei saisi rahoittaa
ja tukea BDS-toimintaa.
Aloitteen mukaan kaupunki ei antaisi kaupungin
tiloja mihinkään sellaiseen
kampanjaan, tapahtumaan,
näyttelyyn tai mielenosoitukseen, jossa tavoitellaan
BDS:n päämääriä. Kaupunki ei myöskään tukisi näitä
ryhmiä minkäänlaisilla apurahoilla. Lainsäätäjät sanovat
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aloitteen olevan oikeutettu
siksi, että Saksassa on laajalle levinnyttä, Israelin valtioon kohdistuvaa antisemitismiä.
Syyskuun alussa Frankfurtin kaupunginvaltuusto teki
vastaavan lakialoitteen.
Heprealaisen yliopiston
innovaatiolla suurempia
kaloja
Koska maailman väestö
kasvaa 9,8 miljardiin ihmiseen vuoteen 2050 mennessä, kysyntä kestävien
elintarvikkeiden lähteistä
jatkaa kasvuaan. Merkittävä
ratkaisu tähän kasvavaan
ongelmaan löytyy todennäköisesti kalanviljelystä.
Vaikka villi kalatalous on
laskenut viimeisten 20 vuoden aikana, vesiviljelystä on
tullut maailman nopeimmin
kasvava elintarvikkeiden
tuotantosektori, ja sillä tulee
olemaan yhä tärkeämpi rooli planeettamme ravintotuotannossa tulevina vuosina.

38

Jerusalemin heprealaisen yliopiston tutkijat ovat
löytäneet pienenpieniä molekyylejä, nimeltään neurokiniini B ja neurokiniini F,
joita kalan aivot normaalisti
erittävät, ja jotka ovat ratkaisevia kalan kasvulle ja
jälkikasvulle. Näin saadaan
kasvattamalla samasta kalasta paljon suurempi eli enemmän kalaa kerralla. Uusi menetelmä helpottaa merkittävästi kalantuotantoa.
Kuinka hyödyntää
meduusojen
pistomekanismia
Meduusaparvet iskevät Välimeren rannikolle joka kesä,
mutta tänä kesänä ne saapuivat hieman aikaisemmin.
Jokainen, joka on koskaan
kohdannut meduusoja, tietää, että nämä vesieläimet
voivat antaa ikävän pistoksen.
– Meduusat hyökkäävät
saaliiseen tai viholliseen pistämällä myrkyllistä ainetta
tuhansilla mikroskooppisilla ruiskuilla, jotka sijaitsevat
lonkeroissa. Ruisku sijaitsee
poltinrakon (nematokysti)
sisällä ja se on pakattu pallomaisen kapselin sisään,
jonka läpimitta on noin 10
mikrometriä, sanoo Haifan
teknisen korkeakoulun professori Uri Shavit.

Tutkimuksissa kerätään
tietoa löytää keinoja pistojen ehkäisemiseksi, mutta
tutkijoilla on tarkoitus myös
selvittää, kuinka meduusojen menetelmää voitaisiin
hyödyntää lääkkeiden annostelussa ja imeytymisessä.
Conan O’Brien
Israelissa
Tunnettu amerikkalainen
talk show -isäntä Conan
O’Brien on ollut Israelissa
kuvaamassa televisiosarjaansa ”Conan without Borders” (Conan vailla rajoja).
Matkansa aikana O’Brien
mm. illasti pääministeri Ne-

tanyahun kanssa, tapasi
Wonder Woman -tähti Gal
Gadotin, kellui Kuolleessameressä, treenasi IDF:n
naispataljoonan kanssa jne.
Hän vieraili myös Ziv
Medical Centerissä Syyrian
rajan läheisyydessä. Conan
O’Brien totesi keskuksen
henkilökunnalle, että hänen
mielestään heidän tulisi saada Nobelin rauhanpalkinto
humanitäärisestä työstään
Syyrian sodassa haavoittuneiden syyrialaisten aikuisten ja lasten hoitamisessa.
Ziv ja muut pohjoisisraelilaiset sairaalat ovat hoitaneet
yli 3.000 Syyrian siviiliä, joita
avustusjärjestöt ovat IDF:n
avustuksella tuoneet rajan
yli Israeliin.
Porschelle
innovaatiotoimisto
Israeliin
Saksalainen autovalmistaja
Porsche perustaa Tel Aviviin innovaatiotoimiston.
Näin yhtiö haluaa taata uusimman teknologian hyö-
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dyntämisen. Ensimmäisenä
askeleena Porsche sijoittaa
8-numeroisen summan kahteen sijoitusrahastoon, jotka
panostavat keinoälyyn ja autoteollisuuteen.
– Israel on IT-ammattilaisten tärkein markkina,
siellä on enemmän start
up -yrityksiä asukasta kohden kuin missään muualla
maailmassa. Tämä teknologinen tietämys yhdistettynä
omien työntekijöittemme
osaamiseen luovat ihanteellisen alustan tulevaisuuden
business-muodoille, toteaa
johtaja Lutz Meschke.
General Motors Israel
puolestaan esitteli kesällä
Tel Avivin high tech -tapahtumassa uuden Chevrolet Bolt EV:n prototyypin,
joka on hyvä esimerkki sen
Herzlijassa sijaitsevan tutkimus- ja kehityskeskuksen
toiminnasta.
Kaikki muutkin tärkeimmät autonvalmistajat kuten esim. Mercedes-Benz,
BMW, Ford, Renault, Honda,
Volkswagen ja Volvo ovat
perustaneet omia innovaatiokeskuksiaan Israeliin.
Lisäksi israelilaiset yhtiöt
kuten esimerkiksi Mobileye
kehittävät komponentteja
mm. Nissanille.
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KATSE JERUSALEMIIN
Israelin historia on yhtä pitkää
uutistapahtumaa aina valtion
perustamisesta 1948 lähtien.
Lähi-idän kriisit avautuvat
Smolarin kautta päiväuutisia
laajemmasta näkökulmasta.
Teos on ajankohtainen tietopaketti Israelista ja juutalaisesta uskosta suomalaisin silmin.
Rony Smolar
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