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Pääkirjoitus
• Juutalaisten juhlaa hanukkaa vietetään makkabilaiskapinan aikana tapahtuneen
öljyihmeen muistoksi. Juutalaisilla oli käytössään vain pieni ruukullinen pyhää öljyä
Jerusalemin temppelin uudelleen vihkimiseen, mutta ihmeen ansiosta öljy riittikin
kahdeksaksi päiväksi.
Valon ja ilon juhlaksi kutsuttu hanukka kestää kahdeksan päivää, ja sen aikana
lapsille annetaan päivittäin lahjoja, leikitään perheen kesken ja herkutellaan öljyssä
paistetulla ruoalla. Joka ilta sytytetään 9-haaraiseen kynttelikköön uusi kynttilä muistuttamaan hanukan ihmeestä.
Tämänvuotisen hanukan viettoa 12.-19.12. saattaa tosin hieman haitata presidentti
Trumpin tekemä Jerusalemin asemaa koskeva päätös. Varsinainen asia tietenkin ilahduttaa juutalaisia, mutta Israelin naapurimaiden varsin väkivaltaisetkin reaktiot antavat
aihetta huoleen.
Seitsemään päättyvänä vuonna tuntuu aina tapahtuvan Pyhällä maalla: 1917 Balfourin
julistus, 1947 YK hyväksyy kahden valtion mallin, 1967 kuuden päivän sota ja 2017
Trumpin julistus Jerusalemista pääkaupunkina.
On ollut yllättävää lukea, kuinka väärää tietoa Suomenkin media asioista levittää. Eräänkin iltapäivälehden pääkirjoituksessa ihmeteltiin: ”Kansallisen kodin
lupaaminen juutalaisille johti 1948 palestiinalaisten
karkottamiseen kotiseuduiltaan. Israel ja sen ystävät
vetoavat pari vuosituhatta vanhaan Raamattuun. Entä,
jos delaware-intiaanit vaatisivat samalla logiikalla takaisin New Yorkia?”
Toivottavasti liiton jäsenet aktivoituvat tahoillansa ja
lähettävät oikaisukirjoituksia lehtiin em. kaltaisten virheiden oikaisemiseksi.
Mutta kaikesta huolimatta,
Happy Hanukkah ja Rauhaisaa Joulunaikaa!
Kimmo Janas

Azrieli Towers Tel Avivissa © Dana Friedlander

2

3

JEDIDUT • 4 / 2017

>> Lähde ennen kokemattomalle matkalle toisen maailmansodan

Matkan tekninen järjestäjä:
Caleb Tours Oy

historiallisille paikoille, jossa asumme vanhassa Kazimierzin,
juutalaisten toisen maailmansodan aikaisessa korttelissa Krakovassa,
näemme "7 synagogan" ympäristön, Auschwitzin keskitysleirin,

Auschwitz,
Schindlerin tehdas
ja Krakova

Schindlerin vanhan tehtaan, sekä jo 1257 perustetun
Krakovan keskiaikaisen toriaukion.

25.-29.5.2018.
Matkanjohtajina ovat
päätoimittaja Kimmo Janas ja
Suomi-Israel Yhdistysten Liiton
varapj. Risto Huvila, joka toimii
myös Holokaustin uhrien
muisto ry:n hallituksessa.

Matkapaketin hinta 695,- 1.2.2018 mennessä varattuna.
2.2 alkaen varauksissa hinta 745,-. Paikkoja rajallinen määrä.

Matkapaketti sisältää: Finnairin suorat lennot,
lentokenttäkuljetukset, kokopäivän retki Auschwitziin,
Schindlerin tehdasmuseokäynnin, luennot,
4 vrk Hotel Regent  2hh. (1hh lisä 120,-).
ILMOITTAUTUMINEN JA INFO:
>> Risto Huvila 0400755661 / risto@truman.fi ja
>> Kimmo Janas 0509127332 / kimmo.janas@faktapro.fi

Puheenjohtajan mietteitä

7 vuoden
varrelta
• Olen saanut toimia Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry.:n puheenjohtajana juuri kuluneet 7 vuotta. Ne ovat olleet omalla tavallaan
”7 lihavaa vuotta”, mutta samalla ne ovat
olleet ”7 laihaa vuotta”. Elämässä yleensäkin
on kahdenlaisia aikoja – riippuen paljon tarkastelukulmasta.
On ollut ilahduttavaa huomata, että Israel-ystävyyden suhteen Suomessa edelleen
saadaan monenlaista aikaan yhteisvoimin.
Lukuisat ystävyysjärjestöt ovat esimerkiksi
järjestäneet vuosittain suuren Israel-ystävyysjuhlan, tai tarpeen tullen ne ovat onnistuneet
kokoamaan joukkonsa lyhyellä varoitusajalla
mielenilmauksiin Israelin tueksi. Oma valtakunnallinen yhdistyksemme on saanut
toteutetuksi ainakin seuraavanlaista toimintaa: Kibbutsiliikkeen vapaaehtoistoiminnan
johtajan Suomen-kiertue, israelilaisurkurin
konserttimatka Suomeen, kaksi taide- ja
kulttuuripainotteista Israelin-matkaa ja yksi
Puolan-matka (Varsova-Krakova-Auschwitz).
Lisäksi on ollut säännöllistä muuta toimintaa,
kuten vuosittainen Matkamessuille osallistuminen sekä uutena tullut osallistuminen
Maailma kylässä -festivaaleille Helsingissä jo
parina vuonna. On myös liitytty European
Alliance for Israel -verkostoon. 12 paikallisyhdistyksellä on ollut omaa toimintaansa.
Niitä syntyi puheenjohtajavuosieni aikana
kaksi uutta, Porvooseen ja Espooseen.
Kun nimitän menneitä 7 vuotta myös
laihoiksi, tarkoitan sillä erityisesti niukkaa
taloutta. Toimintamäärärahat ovat olleet rajalliset, mutta toiminnan realistisella mitoi-

tuksella ja talkoohengen avulla on selvitty
ihan hyvin. Liiton tulot koostuvat paljolti paikallisyhdistysten jäsenmaksuista, ja samassa
suhteessa jäsenistön määrän kasvun kanssa
Liiton toimintamäärärahat lisääntyvät. Jatkoa
ajatellen juuri uusien jäsenten – ja erityisesti
nuorten – mukaan saaminen on koko Liiton
elinehto. Myös jo kuluvana vuonna vahvistunut Jedidut-lehden rahoittaminen entistä
enemmän mainostuloilla on yksi osa järkevää taloudenhoitoa.
Toivotan Suomi-Israel Yhdistysten Liitolle
menestystä toiminnassaan edelleenkin jättäessäni puheenjohtajuuden vuoden 2018
alusta lähtien, mistä eteenpäin 24.3. pidettävään liittokokoukseen asti puheenjohtajuutta
hoitaa varapuheenjohtajamme Risto Huvila.
Kevään liittokokous on jäsenistölle avoin,
ja siinä valitaan mm. uusi hallitus. Kokouksen
yhteydessä pidetään myös seminaari, jonka
ohjelma löytyy tämän lehden takakannesta.
Toivottavasti Suomi-Israel Yhdistysten Liiton toiminta monipuolistuu entisestään ja sen
aloitteesta käytävä keskustelu herättää huomiota yhteiskunnassamme entistä laajemmin.
Juha-Pekka Rissanen
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© Kimmo Janas

Israelilla paikka
Ella-Roosa Tenhusen
sydämessä
Kimmo Janas

• Ella-Roosa Tenhunen syntyi Kuopiossa,
mutta perhe muutti varsin pian isän työn
perässä Hyvinkäälle, jossa Ella-Roosa vietti
lapsuusvuotensa. Koulussa häntä kiusattiin
mm. ujoutensa takia.
– Minut jätettiin aika yksin, porukan ulkopuolelle. Muistan, kuinka koulumatkalla
mietin, mihin menen istumaan tunnilla, mitä
teen välitunnilla, mitä ruokatunnilla jne. Häpesin yksinjäämistäni, minussahan oli pakko
olla joku vika, Ella-Roosa muistelee.
Kun kiusaaminen oli kovinta 13-14 vuoden
iässä, äiti lähetti hänet kesällä kuukaudeksi
kielikurssille Brightoniin, Englantiin.
– Siellä sain kokea vapautta olla oma itseni

Espoon Suomi-Israel
Yhdistyksen hallituksen jäsen
Ella-Roosa Tenhunen on
nuoresta iästään huolimatta
ehtinyt nähdä maailmaa
keskimääräistä enemmän.
Yksi mielenkiintoisimmista
ajanjaksoista oli Tel Avivin
yliopistossa vietetty vuosi.
JEDIDUT • 4 / 2017
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B – Tel Avivissa ymmärsin, ettei mitään saa ilmaiseksi.
Mutta mikään haastekaan ei ole liian suuri.

hakea töihin Roviolle, josta avautui animaatiostudion tuotantoassistentin paikka. Reilun
vuoden kuluttua oli vuorossa jo ylennys tuotantopäälliköksi.
– Ne olivat aika isot saappaat täytettäväksi
niinkin vähäisellä kokemuksella, joten parin
vuoden jälkeen olin jo lähellä työuupumusta.
Ison animaatiosarjan valmistuttua EllaRoosa otti 3 kuukautta opintovapaata tehdäkseen gradunsa valmiiksi. Gradu antaa
näkymää animaatiotuotantojen johtamiseen
neljän amerikkalaisen ja kanadalaisen naisjohtajan näkökulmasta.

ja huomasin saavani siellä ystäviä. Ehkä kiusaaminen ei johtunutkaan minusta.
Brightonissa hän myöntää saaneensa sydämeensä piston ja halun päästä Hyvinkäätä
isompiin ympyröihin.
Koulusta päästyään Ella-Roosa lähti puoleksi vuodeksi Sydneyhin, Australiaan opiskelemaan englantia. Suomeen palattuaan
hän aloitti Mikkelissä englanninkielisen
tradenomitutkinnon opiskelut. Kolmantena
vuonna Ella-Roosa lähti vuodeksi vaihtoon
Sveitsiin, jossa opiskeli johtajuutta, markkinointia ja liiketaloutta.
Koulun jälkeen rakkaus vei hollantilaisen
miehen perässä 3,5 vuodeksi Amsterdamiin,
jossa työskenteli mm. kolmessa mainostoimistossa Account Manager -vakanssilla.
Mainostoimistomaailmassa on kuitenkin
paljon isoja egoja ja ala alkoi tuntua liiaksi
pintaliidolta.
– Halusin jatkaa opiskelua ja edistää uraani
tai jopa vaihtaa uraani.

Tel Aviv kutsuu
Viettäessään gradun valmistuttua viikonloppua äitinsä kanssa Ella-Roosa kertoi tälle tuntevansa sisällään kaipuuta johonkin uuteen.
Äiti kehotti tutkimaan, löytyisikö Tel Avivin
yliopistossa mielenkiintoista opiskelumahdollisuutta.
– Olin käynyt ensimmäisen kerran Israelissa vuonna 2010 ja totesin heti toisena
aamuna herättyäni, että en koskaan halua
lähteä tästä maasta. Vaikka minulla oli paljon ennakkoluuloja ennen matkaani, ihastuin maahan heti ensisilmäyksellä, Ella-Roosa
muistelee.
Yliopistosta löytyi vuoden maisteriohjelma, ”Conflict Resolution and Mediation”,
joka resonoi välittömästi. Pelkkä kurssi maksoi kuitenkin jo 15.000 dollaria. Lisäksi muu
eläminen vuoden ajan Israelissa. Mistä rahat?
Kansainvälisen liikkuvuuden yhdistys,
Cimo, ehdotti hakemaan stipendiä Israelin
hallitukselta.
Hakuaika oli umpeutumassa, joten EllaRoosa laittoi stipendihakemuksen ennen
kuin haki edes opiskelupaikkaa. Kesäkuussa 2015 tuli viimein viesti, että stipendi on
myönnetty. Siihen mennessä oli tullut myös
hyväksyntäilmoitus yliopistosta, joten EllaRoosa anoi opintovapaata töistä. Parin päiA
vän kuluttua hän päättikin irtisanoutua.

Hyppy
isoihin saappaisiin
Äiti löysi tyttärelleen uuden opinahjon Aalto
yliopistosta, ja sieltä luovan talouden johtamisen maisteriohjelman – Creative Business
Management.
Elämä rauhoittui ja opiskelut sujuivat. 10
kuukauden kuluttua Porissa suoritettu opiskeluosio tuli valmiiksi, ja Ella-Roosa siirtyi
harjoitteluun Helsinkiin mainostuotanto/animaatiotuotantoyhtiö Kombossa, jonka Rovio
osti jonkin ajan kuluttua.
Seuraavana oli vuorossa puolen vuoden
vaihto Australiaan, Melbourneen, jossa hän
opiskeli design-antropologiaa.
Suomeen palattua olisi pitänyt aloittaa gradun kirjoittaminen, mutta sopivaa aihetta ei
tuntunut löytyvän, joten Ella-Roosa päätti
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– Halusin heittäytyä täysillä uuteen ajanjaksoon elämässäni ja varmistua, etten palaisi
entiseen. Lisäksi minulle oli tärkeää olla rehellinen työnantajalleni aikeistani.
Ympäröi itsesi
fiksuilla ihmisillä
Ella-Roosa myöntää lähteneensä matkaan
”henkselit paukkuen”.
– Ajattelin, että tämä on niin mun juttu,
hän naurahtaa.
Tel Avivissa todellisuus kuitenkin iski; EllaRoosalla ei ollut minkäänlaista valtio-opin
taustaa, ei sanastoa, ei ymmärrystä tehdä
minkäänlaista argumentointia eikä ymmärrystä kansainvälisistä suhteista.
Alkoi epätoivoinen taival, koko alan sanasto oli opeteltava niin englanniksi kuin
suomeksikin.
Ensimmäiset 3 kuukautta olivat todella

haastavia.
Sitten tuli mid-term esseen aika.
– Olen oppinut elämässäni, että ota aina
lähellesi mahdollisimman fiksuja ihmisiä,
niin tulet itsekin fiksummaksi.
Niinpä hän pyysi eräältä koulukaveriltaan
editointiapua. Ystävä auttoi Ella-Roosaa
tuomaan ajatuksia selkeästi esille. Essee
valmistui, vaikka tuottikin paljon hikeä ja
kyyneleitä.
Esseetä kirjoittaessa Ella-Roosan mieleen
nousi jopa epäilys, pystynköhän tähän koko
juttuun vai pitääkö koulu jättää kesken.
Parin viikon kuluttua esseen jätöstä EllaRoosa sai viestin professoriltaan illalla myöhään. Viesti oli lyhyt ja ytimekäs ”100”.
– Kun otin häneen yhteyttä ja kysyin, mitä
se tarkoitti, hän vastasi, että olin saanut täydet pisteet. Siinä vaiheessa kulkivat kylmät
väreet selkäpiitäni pitkin, tiesin olevani oi-

Vaikka Ella-Roosalla oli ennakkoluuloja ennen matkaansa Israeliin, hän kertoo rakastuneensa maahan
ensisilmäyksellä. Kuvassa retkellä Negevin autiomaassa (Jordan taustalla) kanadalaisen opiskelukaverinsa
Kathleenin kanssa.
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keassa paikassa. Se oli sellainen itseluottamuksen buustaus, minulla on selvästi hyviä
ajatuksia, minä pystyn tähän.
Niin kovaa ja niin paljon työtä en ole koskaan kokenut missään koulussa, hän toteaa.
Työn vapaus yllätti
Ella-Roosa ei ajatellut palata pelialalle, mutta
Suomeen palattuaan hän sai entiseltä kollegaltaan vinkin Supercellissä avoinna olevasta
”art producer” paikasta.
– Aloin lukea työnkuvausta ja se kuulosti
todella hyvältä. Koin kaipuuta takaisin luovalle alalle, mutta Israelissa vietetyn vuoden
jälkeen halusin työn jossa pääsisin vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin. Supercellin
innovatiivinen ja vahva yhteiskuntavastuullisuus olivat minulle ratkaisevia tekijöitä työtä
hakiessani. Tässä oli yritys, jonka arvot olivat
samoilla linjoilla minun arvojeni kanssa.
Ella-Roosa laittoi hakemuksen sisään, ja
niin alkoi kymmenen haastattelun rumba.
Mitä enemmän hän tapasi yhtiön ihmisiä,
sitä vakuuttuneemmaksi hän tuli paikan
mahtavuudesta.
– Tuntui, että nyt löytyi platform, joka
mahdollistaisi haluamieni asioiden tekemisen. Pääsisin yhdistämään kaksi minulle rakasta asiaa: tekemään työtä luovien ihmisten
kanssa sekä osallistumaan yhteiskuntavastuullisiin projekteihin.
Hän kertoo ottaneen aikansa päästä kunnolla sisään taloon, sillä siellä vallitseva vapaus ja hierarkiattomuus oli ensin vaikea
käsittää.
– Lisäksi tapa tehdä töitä on niin luovaa
ja orgaanista. Itse halusin tehdä prosesseja,
mutta täällä piti opetella uusi tapa työskennellä. Viihdyn todella hyvin, olen päässyt
tekemään paljon uusia asioita sekä tutustumaan moniin eri kulttuureihin ja ihmisiin.
Ella-Roosan tehtäviin kuuluu tuotantojen
kokonaisuuksien hallinta ja suunnittelu, sisäisten ja ulkoisten resurssien aikataulutus,

C Israelin vuoden aikana Ella-Roosa kävi Länsirannalla
parin opiskelijakollegansa kanssa, vasemmalla Russel
Yhdysvalloista ja oikealla Shawn Singaporesta.

sopimukset ja budjetointi, sekä kommunikointi eri tiimien ja toimistojen välillä Aasiassa ja USA:ssa.
Paikka sydämessä
Tel Avivissa vietetyn vuoden jälkeen maailma
avautui Ella-Roosalle uudella tavalla, ja tietty
naivius meni rikki.
– Näin monet asiat etukäteen, esimerkiksi
Israel-Palestiina-asian mustavalkoisina, mutta
sitten aloin nähdä monia eri värisävyjä. Kun
opiskelimme konfliktia monista eri näkökulmista; sosiaalipsykologian, historian ja
valtio-opin eri teorioiden kautta, sillisalaatti
oli valmis.
Hän kertoo oppineensa luottamaan itseensä ja kykyyn argumentoida. Se työmäärä, jota
Tel Avivin yliopistossa tarvittiin, oppi erottamaan oleellisen suurestakin tietomäärästä.
– Siellä oppi tekemään töitä ja huomasi,
ettei mitään tule ilmaiseksi. Mutta myös sen,
ettei mikään haaste ole liian iso.
Israelilla tulee Ella-Roosan mukaan aina
olemaan oma paikka hänen sydämessään.
Espoon Suomi-Israel Yhdistyksen kautta
hän kertoo päässeensä mukaan edistämään
Israelin ja Suomen välistä yhteistyötä etenkin
tieteen, teknologian ja bisneksen kautta.
– Nämä ovat aloja, joissa Suomi ja Israel
voisivat yhdistää voimansa, tietotaitonsa ja
osaamisensa, mahdollisuuksia on paljon,
Ella-Roosa tarkentaa.

9
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YAPS varustaa
vastaamaan ajan
haasteeseen
Varpu Haavisto

raporttien kirjoittamiseen. Niitä tarkkaan lukiessa huomaa, että omin silmin on kuitenkin
nähty vain turva-aita ja tarkastuspisteet, kaikki muu on palestiinalaisilta kuultuja tarinoita.
Usein lehdet lisäävät huomautuksen ”teksti ei
välttämättä edusta lehden virallista kantaa”,
koska ammattimaisen journalismin eettisten
ohjeiden mukaan konfliktialueilla kuultuja
tarinoita ei saa julkaista faktoina, jollei niitä
pysty varmistamaan luotettavista lähteistä.
Vapaaehtoiset eivät ole tietoisia siitä, että
ihmisoikeuksien edistämisen sijasta heidät
on voitu valjastaa propagandan levittäjiksi.

Viime vuodet ovat todistaneet
uuden ilmiön: Israelin ja
palestiinalaisten välisen konfliktin
ympärille on noussut lisääntyvästi
ns. ihmisoikeusjärjestöjä,
jotka suuntaavat sanomansa
länsimaihin, erityisesti
yliopistokampuksille. Niiden
sanoma väkivallattomuudesta,
sorron vastustamisesta ja
ihmisoikeuksien ajamisesta
vetoaa voimakkaasti nuoriin.
• Suomessa ilmiön aloitti Kirkon ulkomaanavun EAPPI-ohjelma. Se vie vapaaehtoisiksi
valittuja nuoria useiksi kuukausiksi ”ihmisoikeustarkkailijoiksi” palestiinalaisalueille.
He viettävät aikaa palestiinalaisten kanssa,
kuulevat heidän tarinoitaan ja valokuvaavat heille näytettyjä kohteita. He odottavat
kameroiden kanssa tarkastuspisteillä ja palestiinalaisten mielenosoituksissa, että israelilaissotilaat tekisivät jotain, jota pystytään
käyttämään Israelin vastaisina todisteina.
Suomessa vapaaehtoiset sitoutetaan vaikuttamistoimintaan, esimerkiksi EAPPI-tilaisuuksien järjestämiseen ja ”silminnäkijä”JEDIDUT • 4 / 2017

Ruusunpunainen
sanoma
EAPPI-ohjelman ongelmallisuus näkyy myös
siinä, että se vaikenee täysin palestiinalaishallinnon terrorikiihotuksesta ja terrorista,
jonka kohteena Israel on. Vapaaehtoiset eivät
myöskään kuule niitä ihmisryhmiä, joiden
mustamaalaamiseen he Suomessa osallistuvat. EAPPI:n toiminta muistuttaa oikeudenkäyntiä, jossa syytetylle ei anneta suunvuoroa ja silminnäkijöinä käytetään toisen
osapuolen kertomuksia toistelevia todistajia.
Marraskuun viimeisellä viikolla EAPPI toi
Suomeen vierailijat Combatants for Peace
-järjestöstä. Toinen puhujista oli israelilainen
aseistakieltäytyjä, toinen entinen Hamasin jäsen. Sanoma näytti vetoavan nuoriin opiskelijoihin: palestiinalainen ja israelilainen, jotka
kieltäytyvät väkivallasta, pystyvät toimimaan
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samassa järjestössä. Ruusunpunaisen sanoman takana piilee tämä: järjestön verkkosivuilla vaaditaan lopettamaan miehitys ja
kerrotaan, millaista toimintaa on järjestetty Israelin armeijaa vastaan. Missään ei löydy vaatimusta Israelin vastaisen terrorin, rakettien
ampumisen tai taistelutunneleiden kaivamisen lopettamisesta. Järjestöllä ei ole esittää
ensimmäistäkään aktiivista tekoa Hamasin,
Fatahin, Islamilaisen Jihadin, Hizbollahin tai
PFLP:n väkivaltaa vastaan. Todellisuudessa
järjestön toiminta on ovelampi tapa käydä
intifadaa ja tukea epäsuorasti Israelin painostamista boikotein ja eristämisin. Heidän
sanomansa ei ole kaikkien aseiden vastustaminen vaan Israelin aseiden vastustaminen.
Uusi haaste
edessä
Israelissa rekisteröidyistä ihmisoikeusjärjestöistä, joita on lähes 400, vain murto-osa ajaa
suorasti tai epäsuorasti Israelin boikotointia ja eristämistä. Näitä järjestöjä oli NGO
monitorin 2015 raportin mukaan 27. Ei ole
sattuma, että juuri nämä järjestöt saavat massiivista rahoitusta Euroopasta. Raportin mukaan näiden ”ihmisoikeusjärjestöjen” tuloista keskimäärin yli puolet tulee Euroopasta,
vuosittain keskiarvo on 4 miljoonaa euroa
per järjestö. Koko myrkyllinen kuvio täydentyy, kun EU tilaa näiltä samoilta järjestöiltä
raportit oman poliittisen päätöksentekonsa
tueksi.
Kaikki tämä luo uuden haasteen eteemme.
Jos vielä vuosikymmen sitten taisteltiin ammattimaisessa mediassa esiintyvää valheellista uutisointia vastaan, nyt meillä on järjestöjä,
jotka ovat rakentaneet verkostot yhteiskuntaan, kouluttaneet ruohonjuuritason aktivisteja ja nauttivat senkaltaista yhteiskunnallista
rahoitusta, jota yksikään Israel-järjestö ei ole
koskaan saanut.
Israel-järjestöjen täytyy päivittää toimintaansa niin, että suomalainen nuori sukupol-

vi saa todellisen vaihtoehdon. Syksyllä 2015
aloitimme YAPS-koulutuksen, jonka tarkoitus
on varustaa vastaamaan ajan haasteeseen.
Tähän mennessä koulutus on toteutettu 8
suurimmassa kaupungissa. Se rakentuu yleisöluennoista, joiden aiheina on kansainvälinen laki aseena Israelin ja palestiinalaisten
välisessä konfliktissa, ihmisoikeudet Lähiidässä ja BDS-liikkeen taustat ja tavoitteet.
Iltapäivällä on työpaja niille, jotka ovat
motivoituneita verkostoitumaan, oppimaan
argumentointia ja kehittämään toimintaideoita. Projekti on alkuvaiheessa ja toimii tällä
hetkellä vapaaehtoisvoimin, ilman isäntäjärjestöä tai taloudellista tukea. Lisää ihmisiä,
ideoita ja taloudellisia resursseja tarvitaan
tähän ja kaikkeen toimintaan, jolla pyritään
vastaamaan näiden ”ihmisoikeusjärjestöjen”
haasteeseen.
Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, ota yhteyttä osoitteeseen neuvonta.yaps@outlook.
com
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Risto Huvila
Kolmisenkymmentä ihmistä kokoontui
hyisenä marraskuun iltana Helsingin
Tähtitorninmäelle osoittamaan
kunnioitustaan Suomesta 6.11.1942
luovutettujen juutalaisten muistolle.

• Vuonna 2000 paljastetun juutalaispakolaisten muistomerkille laskivat seppeleen
Israelin Suomen-suurlähettiläs Dov SegevSteinberg, Helsingin juutalaisen seurakunnan edustajina puheenjohtaja Yaron Nadbornik ja varapj. Dennis Mattsoff sekä Holokaustin uhrien muisto ry:n edustajina Dan
Kantor ja Risto Huvila. Tilaisuuden päätteeksi lausuttiin kadish-rukous surmattujen
muistolle rabbi Simon Livsonin johdolla.
Toisen maailmansodan aikana Suomesta
luovutettiin Saksaan kahdeksan juutalaispakolaista, joiden joukossa oli myös lapsia. Heidät kuljetettiin 6. marraskuuta 1942
Hohenhörn-laivalla Helsingin Eteläsatamasta
Tallinnaan ja sieltä erinäisten vaiheiden ja
työleirien kautta lopulta Auschwitzin keskitysleirille. Heistä vain yhden tiedetään pelastuneen. Muut menehtyivät.
Luovutetut juutalaiset olivat:
Kurt Huppert, s. 29.8.1931 Wien (Itävalta), k. Auschwitz
Franz Olof Kollmann, s. 15.5.1941 Helsinki, k. Auschwitz
Georg Kollmann, s. 19.11.1912 Wien (Itävalta), k. 03.10.1992 Hadera, Israel
Janka Kollmann (Holcerová), s. 10.9.1910
Nyiregyháza (Unkari), k. Auschwitz
Elias Kopelowsky, s. 22.9.1882 Ilgen, k.
Auschwitz
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Hans Robert Martin Korn, s. 26.6.1919
Bielitz (Puola), k. Auschwitz
Hans Edward Szybilski, s. 29.8.1907 Elberfeld, k. Auschwitz.
Runsaasti juutalaisten elämään ja historiaan liittyvää symboliikkaa sisältävä Niels
Haukelandin ja Rafael Wardin suunnittelema muistomerkki koostuu kivipaadesta ja
kahdesta siihen nojaavasta veistosmaisesta
reliefistä. Sen sivuille on kaiverrettu asiaan
liittyvää tekstiä sekä luovutettujen pakolaisten nimet. Kaksi metriä pitkä ja metrin
korkuinen kivipaasi on Ylämaan vaaleaa
graniittia.
Kivipaateen nojaavaan pronssireliefiin on
kuvattu apua anovat kädet. Paaden toisella
sivulla on teräkseen valettu peilimäisesti heijastava reliefiveistos. Muistomerkkikokonaisuutta ympäröi nupukivistä rakennettu käden muotoinen alue, johon voi liittää metaforan uhrien muiston pitämisestä kämmenellä.
Uhrien nimien viereen kiveen on kaiverrettu suomeksi, ruotsiksi ja hepreaksi Jesaja
56:5 -teksti: "Heillekin minä luon kunniakkaan muistomerkin ja nimen pyhäkössäni
ja muurieni sisäpuolella".
Suomenkielisen muistotekstin on laatinut
kirjailija Arvo Salo ja ruotsinkielisen Mikael
Enckell: "Edessäsi avautuvasta Eteläsatamasta Suomen valtiollinen poliisi lähetti 6.
marraskuuta 1942 kahdeksan Suomen vastaanottamaa juutalaista pakolaista Tallinnaan luovutettavaksi Saksan viranomaisille
ja sitä tietä polttouhriin."
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75 vuotta
juutalaispakolaisten
luovutuksesta

JERUSALEMIA
KOSKEVA
JULKILAUSUMA

liittyen Suomen
äänestyskäyttäytymiseen YK:ssa
Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry esittää vastalauseensa YK:ssa marraskuussa annetusta lausunnosta niiltä osin kuin se koskee Jerusalemia. Esitämme myös valittelumme
siitä, että Suomen hallitus on yhteislinjassa EU:n kanssa sitä puoltanut.
Lausunto esitettiin YK:n yleiskokouksen 72. istunnossa asiana 37, ja se on kirjattu
22.11.2017. Sen Jerusalemia koskevassa osassa "Jerusalemin kaupunkia" käsitellään useaan otteeseen yhtenä kokonaisuutena, jolle esitetään erilaisia vaatimuksia. Vain muutamassa kohdassa Itä-Jerusalem tai Vanha kaupunki mainitaan omina kokonaisuuksinaan.
Lausunto on asiantuntematon ja jättää täysin huomiotta Israelin valtion suvereenisuuden sekä sen oikeuden Jerusalemin mihinkään osaan. Kun siinä puhutaan koko
"Jerusalemin kaupungista", niin tämä kattaa sekä Länsi- että Itä-Jerusalemin, joiden
asema on kuitenkin erilainen. Jerusalem on ollut Israelin de facto pääkaupunki nykyIsraelin koko olemassaolon ajan, ja Länsi-Jerusalemissa kokoontuu myös Knesset eli
Israelin parlamentti.
Lausunto on paitsi asiantuntematon, myös epätasapainoinen, emmekä voi hyväksyä
Suomen puoltolinjausta siihen EU:n rinnalla. Suomihan on itsenäinen valtio, joka voi
itse päättää äänestystoiminnastaan kansainvälisissä yhteyksissä. Historiallisen asiantuntemattomuuden osoittaminen ei ole maallemme kunniaksi!
Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n liittohallitus

Espoon
Sähköasennus Ky
Klaus Salminen 0400 314 120
klaus.salminen@espoonsahkoasennus.fi
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Trump tunnusti Jerusalemin
Israelin pääkaupungiksi

C Presidentti Donald J. Trump esittelee päätöstään
tunnustaa Jerusalemin Israelin valtion pääkaupungiksi.
Kuvakaappaus Valkoisen talon videolta.

Risto Huvila
• Presidentti Donald Trumpin 6.12. antama julistus tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi oli sekä odotettu että pelätty.
Jerusalemin tunnustaminen ja suurlähetystön siirto sinne oli yksi Trumpin keskeisiä
vaalilupauksia, ja monet olivat jo ehtineet
epäillä, käykö tälle lupaukselle niin kuin
on käynyt aiempien presidenttien kohdalla
sitten vuoden 1995, jolloin Yhdysvaltojen
kongressi teki yksimielisen päätöksen (Jerusalem Embassy Act) kehottaen presidentin
hallintoa tekemään nämä toimet. Presidentille jäi kuitenkin oikeus siirtää tuon päätöksen
toimeenpanoa kuusi kuukautta kerrallaan,
ja tätä oikeutta on käyttänyt jokainen presidentti siitä alkaen: Bill Clinton, George W.
Bush sekä Barack Obama.
Tietoisena päätöstä seuraavasta kritiikistä ja levottomuuksista Donald Trump päätti
JEDIDUT • 4 / 2017

kuitenkin toteuttaa lupauksensa. Lännen ja
suurvaltojen ensireaktiot päätökselle ovat
olleet yksinomaan kriittisiä, ja mm. ulkoministeri Timo Soini tviittasi itsenäisyyspäivän
iltana seuraavaa: "UMI #Soini: #Jerusalem’in
asemasta #Israel’in ja #Palestiina’n pääkaupunkina voidaan sopia vasta osana tulevaa
rauhaa. Kahden valtion malli ainoa realistinen." Soinin tviitin alla oli linkki EU:n ulkopoliittisen edustajan Federica Mogherinin
lausuntoon, jonka mukaan EU ilmaisee vakavan huolensa liittyen Trumpin julistukseen.
Terroristijärjestö Hamas ilmoitti Trumpin
avanneen julistuksellaan helvetin portit, ja
palestiinalaisten presidentti Mahmoud Abbas ilmoitti USA:n olevan sopimaton toimimaan rauhanvälittäjänä. Israelin pääministeri
Benjamin Netanyahu ilmoitti monien maiden harkitsevan Jerusalemin tunnustamista ja
seuraavan USA:n esimerkkiä. Aika näyttää,
mitkä skenaariot Jerusalemin suhteen toteutuvat. Joka tapauksessa Israelin ystävät eri
puolella maailmaa iloitsevat tästä päätöksestä, joka selkeyttää pitkään kestänyttä epävarmuuden tilaa Israelin ja sen tärkeimmän
liittolaisen välillä.
Seuraavassa presidentti Trumpin julistus
vapaasti suomennettuna:
Presidentin julistus tunnustaa Jerusalem Israelin
valtion pääkaupungiksi ja siirtää Yhdysvaltojen
Israelin-suurlähetystö Jerusalemiin
AMERIKAN YHDYSVALTOJEN PRESIDENTIN
JULISTUS
Yhdysvaltojen ulkopolitiikka perustuu periaatteelliseen realismiin, joka alkaa tosiasioiden rehellisellä tunnustamisella. Israelin valtion osalta tämä
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edellyttää, että Jerusalem tunnustetaan virallisesti
pääkaupungiksi ja Yhdysvaltojen Israelin-suurlähetystö siirretään Jerusalemiin mahdollisimman
pian.
Kongressi on vuodesta 1995 Jerusalemin suurlähetystölain (julkinen laki 104-45) (”laki”) mukaisesti vaatinut Yhdysvaltoja tunnustamaan Jerusalem Israelin pääkaupungiksi ja siirtämään
Israelin-suurlähetystömme tähän kaupunkiin.
Yhdysvaltain senaatti vahvisti uudelleen tämän
säädöksen yksimielisesti 5. kesäkuuta 2017.
Nyt, 22 vuoden kuluttua lain hyväksymisestä,
olen päättänyt, että on aika, että Yhdysvallat tunnustaa virallisesti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Tämä pitkään viivästynyt todellisuuden
tunnustaminen edustaa parasta intressiä sekä Yhdysvalloille että Israelin ja palestiinalaisten välisen
rauhan tavoittelemiselle.
Seitsemänkymmentä vuotta sitten Yhdysvallat,
presidentti Trumanin alaisuudessa, tunnusti Israelin valtion. Siitä lähtien Israelin valtio on pitänyt pääkaupunkiaan Jerusalemissa, juutalaisten
pääkaupungissa, joka perustettiin muinaisina
aikoina. Israelin hallitus sijaitsee Jerusalemissa,
samoin Israelin parlamenttitalo, Knesset; sen korkein oikeus; pääministerin ja presidentin virkaasunnot; ja monien sen ministeriöiden päämajat.
Jerusalem on paikka, jossa Yhdysvaltojen viralliset
edustajat, presidentti mukaan luettuna, tapaavat
israelilaiset kollegansa. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että Yhdysvallat tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi.
Olen myös päättänyt, että Yhdysvallat siirtää Israelin-suurlähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin.
Tämä toiminta on sopusoinnussa kongressin tahdon kanssa, sellaisena kuin se on ilmaistu laissa.
Tämänpäiväiset toimet – Jerusalemin tunnustaminen Israelin pääkaupungiksi ja ilmoitus suurlähetystön siirtämisestä – eivät heijasta Yhdysvaltojen irtautumista voimakkaasta sitoutumisestaan
kestävän rauhansopimuksen aikaansaamiseksi.
Yhdysvallat ei ole edelleenkään ottanut kantaa
mihinkään lopulliseen status-kysymykseen.
Israelin suvereniteetin rajalinjat Jerusalemissa

ovat riippuvaisia osapuolten välisistä lopullisista
status-neuvotteluista. Yhdysvallat ei ota kantaa
rajalinjoihin tai rajoihin.
Kaiken yläpuolella, suurin toivomme on rauha, myös kahden valtion ratkaisun mukaisesti,
jos molemmat osapuolet niin sopivat. Rauha ei
ole koskaan tavoittamattomissa niiltä, jotka ovat
halukkaita sen saavuttamaan. Sillä välin Yhdysvallat tukee edelleen status quo’ta [nykytilaa] Jerusalemin pyhillä paikoilla, mukaan lukien Temppelivuori, joka tunnetaan myös nimellä Haram al
Sharif. Jerusalem on nykyään – ja sen täytyy pysyä
paikkana, jossa juutalaiset rukoilevat länsimuurilla, jossa kristityt kulkevat ristintiellä, ja jossa
muslimit palvovat Al-Aksa-moskeijassa.
Tämänpäiväisellä päätökselläni hallintoni
vahvistaa uudelleen pitkäaikaisen sitoutumisensa rauhan ja turvallisen tulevaisuuden luomiseksi
Lähi-itään. On aika kaikkien sivistyneiden valtioiden ja ihmisten vastata erimielisyyksiin perustellulla debatilla – ei järjettömällä väkivallalla – ja
nuorten ja maltillisten äänten kautta Lähi-idän
vaatia itselleen kirkasta ja loistavaa tulevaisuutta.
Omistautukaamme tänään uudelleen keskinäisen ymmärryksen ja kunnioituksen polulle, uudelleenarvioiden vanhat käsityksemme ja avaten
sydämemme ja mielemme uusille mahdollisuuksille. Pyydän Lähi-idän johtajia – poliittisia ja uskonnollisia; israelilaisia ja palestiinalaisia; juutalaisia, kristittyjä ja muslimeja – liittymään meihin
tässä kestävän rauhan jalossa tavoittelussa.
TÄTEN MINÄ, DONALD J. TRUMP, Amerikan
Yhdysvaltojen presidentti, Yhdysvaltojen perustuslain ja lakien antaman valtuutuksen nojalla julistan, että Yhdysvallat tunnustaa Jerusalemin Israelin valtion pääkaupungiksi ja että Yhdysvaltojen
Israelin-suurlähetystö siirretään Jerusalemiin niin
pian kuin mahdollista.
TÄMÄN VAKUUDEKSI olen omakätisesti allekirjoittanut tämän kuudentena päivänä joulukuuta,
Herran vuonna 2017, ja 241 vuotta Amerikan
Yhdysvaltojen itsenäistymisestä.
Donald J. Trump
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na oli käynyt pari kertaa viikossa saksalainen
kodinhoitaja, ”fräulein”, joka itse asiassa oli
nuorukaisen hyvän saksan kielen alkujuuri.
Vanhempien äidinkieli oli venäjä, koska isä
oli syntynyt Narvassa ja äiti Jekaterinoslavissa, ja hyvin pian kielellisesti lahjakkaan
Boriksen kielitaito koostui suomen, englannin, ruotsin, venäjän ja saksan kielistä, minkä lisäksi hän tulee edelleenkin auttavasti
toimeen jiddishillä, heprealla ja ranskalla.

Melkein kahden
sodan veteraani
Risto Huvila

Helsinkiläinen Boris Rubanovitsch
oli vain 18-vuotias, kun hänet
kesken lukio-opintojen kutsuttiin
palvelemaan isänmaataan
helmikuussa 1944. Neljä vuotta
myöhemmin, syksyllä 1948 tuli
uusi lähtö sotaväkeen, mutta
silloin lähtö oli vapaaehtoinen
ja palveluspaikkana oli vasta
itsenäistyneen Israelin armeija.
• Boris Rubanovitsch, 91, on ryhdikäs
ja eloisa herrasmies, joka muistaa selvästi
jatkosodan loppuhetket palvellessaan Suomen armeijassa vuonna 1944. Alokkaan palveluspaikaksi osoitettiin Rysäkarin linnake
Helsingin ulkosaaristossa, noin 5 kilometriä
Lauttasaaresta etelään, missä sijainneessa
rannikkotykistöpatteristossa Boris sai alokaskoulutuksen.
JEDIDUT • 4 / 2017

Alokasajan päätyttyä Boris veteli puhelinlankoja ympäri Uudenmaan lääniä, ja taitojensa johdosta hän palveli myös kokkina
ja – mikä hämmentävintä – saksan kielen
tulkkina suomalaisten ja natsiupseerien
keskusteluissa. Osuipa palvelusaikaan pari
päivää kulissien kantamista Ruotsalaisessa
teatterissa liittyen Boris Grünsteinin ja
Gustav Laurentin kirjoittamaan revyyseen
kaatuneitten leskien hyväksi.
– Kun tulin huoneeseen, missä oli saksalaisia sotilaita, he tervehtivät minua natsien heil
Hitler -tervehdyksellä, mikä pani miettimään,
että tähänkö se elämäni nyt loppui. Rubanovitsch ei ollut varma tiesivätkö saksalaiset asioivansa juutalaisen suomalaissotilaan
kanssa, eikä hän halunnut asiaa tarkemmin
selvittääkään.
– Saksalaiset tosin kysyivät, kuinka osasin
puhua niin hyvin saksaa, mihin vastasin, että
olen opiskellut sitä koulussa.
Opiskelu jatkui armeija-aikanakin ja mies
sai ylioppilaskirjoituksia varten kahden viikon lukuloman.
Jo ennen kouluikää Rubanovitschien koto-
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Kotirintamalla pelko kasvaa
Helsingin juutalaisilla oli yleisesti tiedossa
heidän veljiensä ja sisartensa kohtalo Saksassa, mikä aiheutti suurta huolta ja pelkoa
oman yhteisön tulevaisuudesta.
Boris olisi päässyt juhannuksena 1944 lomille, mutta Abraham-isän kuultua poikansa loma-aikeista hän kehotti tätä jäämään palveluspaikkaan, koska pelkäsi, että juutalaiset
otettaisiin kiinni ja lähetettäisiin Saksaan. Poika totteli isäänsä eikä tullut lomalle. Koko
seurakunta oli varautunut uhkaan ja tehnyt
myös pakosuunnitelmat, mitä varten sillä oli
Turun saaristossa veneitä valmiudessa.
Kun sota sitten päättyi syyskuussa, niin
Suomen juutalaiset saattoivat huoahtaa helpotuksesta. Vuonna 1926 syntynyt saapumiserä kotiutettiin lokakuussa.

tui työpaikka Tukholmasta.
Tukholmasta löytyi 15 vuotta myöhemmin
myös Eliane-vaimo, jonka kanssa Boris asettui Helsinkiin, missä he jatkoivat tekstiilialla
Nicole Oy:ssä aina vuoteen 1992. Nuorelle parille syntyi kaksi poikaa, Kenneth ja
Mika, ja tänään perheeseen kuuluu miniöiden lisäksi viisi lastenlasta.
Israel kutsuu
Tultaessa alkuvuoteen 1947 juutalaiset niin
Suomessa kuin Ruotsissakin seurasivat suurella mielenkiinnolla tapahtumia Palestiinassa, missä väkivaltaisuudet juutalaisten ja
arabien välillä olivat kärjistyneet siihen mittakaavaan, etteivät brittiviranomaiset enää
kyenneet ylläpitämään yhteiskuntarauhaa.
Helmikuussa Iso-Britannia ilmoitti luopuvansa mandaatistaan ja siirsi sen tulevaisuuden
YK:lle.
YK:n Palestiinan jakopäätös marraskuussa A
D Tasavallan tärkeimpään juhlaan Rubanovitsch sai
daamikseen 28-vuotiaan pojantyttärensä Sharon Rubanovitschin.

Tekstiilialalle
Siviiliin päästyään Boris hakeutui opiskelemaan Helsingin yliopistoon saksan kieltä,
mutta lopetti opiskelut, kun isän omistama,
Vilhovuorenkatu 11:ssa sijaitseva silkkitehdas Finnorayon Oy tarvitsi nuorta miestä palvelukseensa. Yhtiö oli sodan aikana valmistanut kankaita myös armeijalle, minkä johdosta
isä sai Mannerheimilta mitalin kiitoskirjeen
kera sodan päätyttyä.
Vuonna 1946 Boris lähti länsinaapurin
Norrköpingiin opiskelemaan tekstiilialaa ja
valmistui Lennings Textiltekniska instituutista
tekstiili-insinööriksi 1947, minkä myötä avau-
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A 1947 kiihdytti alueen väki-

valtaisuuksia, jotka eskaloituivat viiden arabiarmeijan
hyökkäykseksi vastasyntyneeseen Israeliin heti sen
itsenäistyttyä 14.5.1948.
Juutalaisyhteisöt eri puolilta
Eurooppaa ja Yhdysvaltoja
olivat jo aiemmin keväällä
alkaneet organisoida vapaaehtoisten taistelijoiden matkoja Israeliin, minne Suomesta lähti kevään aikana
23 miestä ja naista.
Tukholmassa asunut Boris
koki myös velvollisuudekseen lähteä puolustamaan
juutalaisvaltiota ja lähti
syyskuussa 1948 laivalla
Italian Genovan kautta kohti Israelia. Boriksen noustua
Genovassa Haifan-laivaan
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kapteeni ilmoitti, että laivassa on 10 ylimääräistä
matkustajaa, jolloin Boris ja
yhdeksän muuta matkalaista
ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi poistumaan laivasta ja
odottamaan seuraavaa lähtöä 10 päivää. Nuorukaiset
majoitettiin paikalliseen loistohotelliin, missä Boris jakoi
huoneen keskitysleiriltä vapautuneen miehen kanssa.
Isälle pojan sotaan lähtö
oli vaikea, mutta hän hyväksyi sen, koska oli antanut
pojalleen sionistisen kasvatuksen.
Matkalaisten saavuttua
Haifaan sota oli päättynyt jo
aselepoon, ja nuori tekstiiliinsinööri määrättiin valmistamaan armeijalle peittoja
Sachs-nimiseen yhtiöön.
Asuinpaikka löytyi äidin
siskon luota Ramat-Ganista,
Tel Avivin esikaupungista.
– Sodan päätyttyä kaikki
olivat iloisia ja optimistisia,
mutta olihan toki paljon
vaikeuksiakin, koska maahan oli saapunut paljon
keskitysleireiltä selviytyneitä ihmisiä. Vain harvat puhuivat hepreaa, suurin osa
jiddishiä.
Marraskuun alussa Boris
sai Suomesta sähkeen, missä kerrottiin Abraham-isän
kuolleen, ja niinpä nuorukainen ryhtyi pakkaamaan
tavaroitaan lähteäkseen
perheensä tueksi Helsinkiin.
Armeijasta irtautuminen ei
kuitenkaan ollut aivan yk-
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sinkertainen asia, vaan vei
parisen viikkoa. Boris saapui kotimaahan marraskuun
lopulla, jolloin isä oli jo ehditty haudata juutalaisen tavan mukaan jo toisena kuoleman jälkeisenä päivänä.
Yllättävä kirje
presidentiltä
Boris Rubanovitschin postiluukusta putosi marraskuussa arvokkaan näköinen
kirje, joka sisälsi Tasavallan
presidentin kutsun saapua
juhlimaan 100-vuotiaan Suomen itsenäisyyttä presidentinlinnaan. Tämä oli sotaveteraanin ensimmäinen kutsu
tasavallan tärkeimpään juhlaan, ja koska Eliane-vaimo
oli sairaana, Rubanovitsch
sai daamikseen 28-vuotiaan
pojantyttärensä Sharon Rubanovitschin.
Itsenäisyyspäivän iltaan
osui myös tieto, että presidentti Donald Trump oli
tunnustanut Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi.
– Olen onnellinen, että
Yhdysvallat tunnusti vihdoin
Jerusalemin. On oikein, että
Jerusalemin asema saa vihdoin ulkomaiden hyväksynnän.
Linnasta juhlat etenivät
jatkoille Hotel Kämpiin,
missä Boris tapasi Aira Samulinin, vanhan tuttavansa
tekstiilialalta yli 60 vuoden
takaa. Juttua jatkui niin, että
kotiin päästiin vasta aamuyön tunteina.

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
TÄÄLLÄ RONY SMOLAR
JERUSALEM
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Rhens strand, där också Herzl hade bott.
”Många är tysta, men vi vill fira", sade Sandell. "Det är inte fråga om enbart tolerans,
utan om att celebrera. Europa valde fel om
det judiska folket i München 1923, Berlin
1933 och Auschwitz 1943 (1940–45). Våra val
gäller bokstavligen liv eller död. Med Moses
ord vill vi välja livet!” (5 Mos 30: 15–20).
”Hälsa Palestina från mig. Jag gav mitt
hjärteblod för mitt folk” var Herzls sista ord
på dödsbädden inför sin vän, den engelska
kaplanen vid brittiska ambassaden i Wien,
William Hechler. "Liksom Hechler vill vi
som representanter för kristna i Europa stöda
det judiska folket", avslutade Tomas Sandell
sitt inledningsanförande.

120 årsjubilem av första sionistkongressen
firades med festmiddag i Basel
Ensimmäisen sionistikongressin
juhlatilaisuus Sveitsissä elokuussa 2017
Grand Hotel Les Trois Rois, Basel, Schweiz August 31, 2017
Henrik Nymalm

Forum for Cultural Diplomacy
(FfCD) inom European Coalition
for Israel (EC4i) anordnade den
31 augusti 2017 med anledning
av 120 års minnet av den första
sionistiska världskongressen en
festmiddag i Basel, Schweiz.

de jag den judiska staten”, var hans vassa
kommentar. ”Kanske om fem år, men med
säkerhet om femtio, kommer alla att erkänna det.” (Shlomo Avineri: Herzl (2008/2013)
Herzls profetiska uttalande besannades år
1947 då FN kom med en delningsplan av det
återstående ”Palestinamandatet”, detta sedan
ett helarabiskt Jordanien hade grundats redan 1923. Israels provisoriska regering under
David Ben-Gurion kunde proklamera israelisk självständighet den 14 maj 1948.

• År 1897 kunde journalisten och författaren
Theodor Herzl samla ett representativt antal
judar med ”längtan till Sion”, det vill säga
Jerusalem och Palestina, för att dryfta frågan
om en framtida judisk stat. ”I Basel grunda-

Vi vill tacka för allt gott det judiska
folket gett världen och Europa!
Med orden ”vi är här för att minnas judisk
historia i Europa”, öppnade EC4i:s Tomas
Sandell festen i hotellet Les Trois Rois, vid
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Både förföljelse och förintelse,
men också mirakel har drabbat
det judiska folket
På plats var också Israels ambassadör till
Schweiz, Jacob Keidar, samt Guy Rueff,
föreståndare för synagogan i Basel med 1000
medlemmar, för övrigt den enda i landet.
Herzl var profetisk, betonade Keidar och citerade David Ben Gurion: ”För att vara realist
måste en jude tro på mirakel.” I raden av årtal

nämnde han också 1917, Balfour-deklarationens tillkomstår och 1967 då Jerusalem blev
enat efter den jordanska ockupationen av
östra delen av staden 1948–1967. Dessutom
1977, året då Egyptens president Sadat besökte Jerusalem som resulterade i ett fredsslut med Egypten 1978.
En högintressant gäst var pastor och prins
Philip Kiril von Preussen, vars farfarsfar
var kejsarn Wilhelm II av Preussen! Han
kunde ha blivit beskyddare av en judisk stat,
såsom Herzl och Hechler önskade och begärde. Men Kaiser Wilhelm tvekade och svarade
till slut nekande. Istället ledde han Tyskland
in i det första världskriget, med stora förluster för Tyskland och förstörelse över hela
Europa och världen, som snart följdes av ett
andra världskrig inkluderande den nazistiska antisemitiska dödskulturen med alla dess
fasor, inte minst för det judiska folket med 6
miljoner avrättade i dödslägren.
Ett festtal med djup, bredd och
filosofisk tyngd om judisk assimilering
och identitetskonflikt
Gregory Latiffe, huvudsakligen verksam i
New York och FN inom forumet för kulturell A
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A diplomatik, höll ett djuplodande festtal om

spänningen och skillnaden mellan grekiskt
och judiskt. Assimileringsspöket har ofta utmanat konsolideringen av en tydlig judisk
identitet. På Jesu tid syntes detta i form av
beundran av grekisk kultur. Det fanns en
dragning till förnekelse av det judiska under
den romerska ockupationen. Ordet hebré
kan betyda ”Jag är inte härifrån”, vilket beskriver Abraham. Greken igen symboliseras
av Odysseus, som kommer till sitt eget land
med orden ”Jag är härifrån”. Det annorlunda är alltså ett judiskt adelsmärke och inget
att skämmas för! Så ska det vara, det är en
kallelse, betonade Latiffe.
Sionism är längtan till Zion. Ordet Zion
har med Jerusalem (Sion) att göra och är
också besläktat med Zadik, vilket betecknar
en rättfärdig, helig person, avskild från det
vanliga. Det grekiska igen handlar om det
empiriska, det närvarande, det materiella.
Väst har glömt det judiska mysteriet, menade
Latiffe. Här talar man gärna om hellenismen,
som är mer eller mindre död, men glömmer
judendomen som har överlevt. Sionismen
är den konkreta återkomsten av det judiska
miraklet.
Med Alexander den store kom Aristoteles till judarna och assimilering blev en
modefråga. Vi fick de grekisktalande judarna, sadducéerna och beundran för grekisk
filosofi. Bibeln (gamla testamentet, Tanakh)
översattes till grekiska, vilket Talmud återger
JEDIDUT • 4 / 2017

med ogillande. Mackabéerna motsattes sig
denna utveckling i det heliga landet. I och
med den långa diasporan blev assimileringen
ibland en överlevnadsfråga, men hindrade
ändå inte förtryck, förföljelse och inte heller
förintelsen.
”En jude är alltid ändå det annorlunda,
inte det eller det”, sade den litauisk-franske
judiska filosofen Lévinas (1906–1995). Kultur är en grekisk upptäckt, något som ska
förfina naturen. I judendomen har vi en redan fullkomlig natur skapad av Gud. Det
grekiska abstraherar, tämjer och urvattnar det
gudomliga. Greker vill erövra världen, juden
är erövrad av Gud. Aristoteles förkunnade att
inget är evigt, allt är materiellt. Judarnas Gud
är evig och den jordiska äran en frestelse.
Det judiska är att alltid vara på väg, ut ur
Egypten, till det förlovade landet. Därför firar
vi inte bara en stat, Israel och inte bara ett
minne, kongressen i Basel. Nej, Herzls dröm
är kanske ännu inte fullbordad, antydde vår
huvudtalare Greg Latiffe. Assimilering är inte
längre lika aktuellt eftersom det nu finns en
stat. Men staten Israel bör vara något mer än
en grekisk, materiell stat. Kallelsen är att vara
ett ljus för nationerna. Att visa på befrielsen
från slaveri, ett slaveri under det jordiska, de
enbart materiella drömmarna. Judiskt är att
vara söner av Sion, pekande på ett nytt Eden,
ett återupprättat andligt mål för mänskan,
mitt i tiden, avslutade Greg Latiffe.
På den högtidliga och samtidigt familjära
samlingen medverkade också med kortare
inlägg Benjamin Berger från församlingen
Kehilat ha’she al Har Zion, Israel och David
Pileggi från Christ Church i Jerusalem, samt
ordförande i styrelsen för European Coalition, Tor-Göte Gull från Helsingfors.

Paikalle olleet saivat osakseen mittavan annoksen puheita, jotka korostivat juutalaisen
kulttuurin ja olemassaolon merkitystä maailman hyvinvoinnille ja kehitykselle. ”Me
emme ainoastaan hyväksy, saati halveksien
siedä juutalaisia arvoja ja suorituksia, vaan
haluamme korostavasti juhlia juutalaisten panosta maailman hyväksi”, sanoi illan isäntä
Tomas Sandell.

SUOMENKIELINEN TIIVISTELMÄ
• European Coalition for Israel järjesti juhlaillallisen Baselin ensimmäisen sionismikongressin muistopäivänä, 31 elokuuta 2017.

Oma maa ja valtio
on merkinnyt vapautta
Abraham oli ensimmäinen hebrealainen.
Sanan eräs mahdollinen tulkinta on, että se
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”Annoin elämäni kansani puolesta”
Theodor Herzl (1860-1904) antoi elämänsä
juutalaisen kansansa hyväksi, lopulta uupuen työnsä taakan alla. Mutta Israel syntyi,
unelma toteutui. Juutalaisuuden tehtävä maailmassa elää nyt uudessa tilanteessa, muistutti illan pääpuhuja, ranskalainen EC4i:n
YK-työstä vastaava Gregory Latiffe. Juutalaisen olemisen perusasia on erilaisuus. Vain
sanomalla ”olen juutalainen” ja pysymällä
erilaisuudessaan Israel ja juutalainen yhteisö ovat valona maailman kansoille. Latiffe
käsitteli pitkässä puheessaan assimilaation
olemusta, ja miten se ei ole auttanut juutalaista kansaa vihalta ja vitsauksissa. Vasta
Israelin valtion synty on merkinnyt rauhaa,
joskin paineen alla.
Juutalainen kutsumus on olla erilainen,
hengellinen, ei-aineellisuutta korostava yhteisö ja kulttuuri aineellisuuden ja materialismin läpäisemässä maailmassa. Maailma on
unohtamassa alkuperänsä, Jumalan, joka ei
ole abstrakti, ei periaate, vaan elävä ja toimiva. Kreikkalaisuus on tätä aikaa varten,
aineellisuutta korostava kulttuuri, perinne ja
sinänsä lahja. Juutalaisuus taas on toisaalta,
tuo uutta, tuo toivoa paremmasta, luo uutta,
kutsuu Luojan luo. Sillä on oma, ainutlaatuinen tehtävä, aina ja nyt.

tarkoittaa henkilöä ”joka ei ole täältä”, eli
”muukalainen”. Abraham, muukalainen, toi
mukanaan jotain uutta ja hänen Jumalansa
oli luvannut hänelle ja hänen jälkeläisilleen
maan. Mutta se oli edessäpäin. Näin koko
juutalainen visio tähtää tulevaisuuteen ja jopa
koko maailmaa käsittävän rauhan valtakuntaan. Mutta sitä ei voiteta asein. Se kasvaa
ymmärryksen valon ja jumalallisen opetuksen vastaanottamisen kautta.
Juutalainen usko ei koskaan ole ollut lähetysintoinen. Kreikkalainen kulttuuriin ja
poliittiseen olemukseen on kuulunut sota
ja valloittaminen. Kreikka piti orjia ja heidän jälkeensä Rooma. Juutalaiset taasen itse
joutuivat orjuuteen. Myöskin juutalaista diasporaa voidaan pitää eräänlaisena pakolaisuusorjuutena, josta paluu omaan maahan on
merkinnyt vapautta, juutalaisen sielun uutta
vapautumista ja voimistumista.
Vaikeuksien kautta voittoon
Tilaisuudessa antoivat tervehdyksensä myös
muuan muassa Israelin Sveitsin suurlähettiläs
Jacob Keidar, Baselin synagogan edustaja
Guy Rueff, sekä jerusalemilaiset pastorit
Benjamin Berger ja David Pileggi ja EC4i:n
puheenjohtaja Tor-Göte Gull. Erityisen merkityksellisen ja mielenkiitoisen puheen piti
prinssi Philip Kiril von Preussen, jonka
isoisän isä, Kaiser Wilhem II, vei Saksan
ja maailman ensimmäiseen maailmansotaan.
Philip Kiril mietti mitä olisi tapahtunut, mikäli
Wilhelm II olisi hyväksynyt Herzlin ehdotuksen ryhtyä juutalaisen kansan kummiksi.
Hän kieltäytyi, Saksa hävisi sodan ja luisui
natsismin vallan alle, ja seuraukset ovat historiaa. Surullista sellaista.
Tilaisuudessa Baselin kauniissa Les Trois
Rois -hotellissa tunnelma oli kuitenkin katossa. Nyt on uusi aika. Meidän uskomme
valoisaan tulevaisuuteen on vankka, vaikka
se saattaa kulkea vaikeuksien kautta. Toivossa on hyvä elää!
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Jäsenyhdistykset ja tapahtumat
• Espoon Suomi-Israel yhdistys ry
espoo.israel@gmail.com
www.espoo-israel.fi

• Jyväskylän Suomi-Israel yhdistys ry
jyvaskyla@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/jyvaskyla
• Koillis-Lapin
Suomi-Israel Yhdistys ry
lappi@suomi-israel.fi

• Haminan seudun Suomi-Israel
yhdistys ry
hamina@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/hamina
• Helsingin Suomi-Israel yhdistys ry –
Föreningen Finland-Israel i
Helsingfors rf
helsinki@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/helsinki
ISRAEL VUONNA 5778
Esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien sarja
syksystä 2017 kevääseen 2018 torstaisin,
Helsingin yliopisto, päärakennuksen sali 12
Fabianinkatu 33 (3. krs)
to 1.2. klo 18.00
Qumran, Kuolleenmeren kirjakääröt,
essealaiset ja niiden yhteys
kristinuskoon
Matkaopas, arkeologi Ariel Livson
to 8.3. klo 18.00
Jännitystä ja salaisuuksia Töölössä
ja Jerusalemissa
Dekkarikirjailija Samuel Davidkin

• Kouvolan seudun
Suomi-Israel Yhdistys ry
kouvola@suomi-israel.fi
• Kuopion seudun
Suomi-Israel Yhdistys ry
kuopio@suomi-israel.fi
• Pohjois-Karjalan
Suomi-Israel yhdistys ry
pohjois-karjala@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/pohjois-karjala
• Porvoon Suomi-Israel yhdistys ry
porvoo@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/porvoo
• Tampereen
Suomi-Israel yhdistys ry –
Föreningen Finland-Israel
i Tammerfors rf
tampere@suomi-israel.fi
www.suomi-israel.fi/tampere

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

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

Vapaa pääsy tervetuloa!
Lisätietoja: Anna Muukkonen
armuukkonen@hotmail.com

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

KIHNIÖN
APTEEKKI
ark. 9–17, la 9–13

ISRAEL 70 VUOTTA
Valtakunnallinen juhla Turussa
TIISTAINA 10.4.2018
klo 18.00 Sigyn-Salissa,
Linnankatu 60.

Ohjelmassa mm.
Seela Sella
Angelika Klas
Hillel Tokazier
Suvi ja Folke Gräsbeck
Järjestäjinä: Suomi-Israel yhdistysten liitto ry.
Turun seudun Suomi-Israel yhdistys ry.
Varsinais-Suomen Israelin Ystävät ry.
Turun Helluntaiseurakunta
Turun juutalainen seurakunta
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Balfourin julistus ja
YK:n jakopäätös
– marraskuun merkittävät vuosipäivät
Risto Huvila
• Kuluneelle marraskuulle
osuivat kahden merkittävän,
Israelin valtion itsenäistymiseen liittyneen tapahtuman
vuosipäivät: Balfourin julistuksesta tuli kuluneeksi 100
vuotta 2.11. ja YK:n jakopäätöksestä 70 vuotta 29.11.
Nämä molemmat päätökset ovat keskeisiä kansainvälis-juridisia dokumentteja,
jotka mahdollistivat Israelin valtion itsenäistymisen
14.5.1948, mutta kummankaan syntyminen ei ollut

itsestäänselvyys.
Ennen kuin Ison-Britannian ulkoministerin Arthur
James Balfourin nimissä
annettu lupaus juutalaisten
kansallisen kodin perustamisesta Palestiinaan annettiin Britannian juutalaisyhteisön johtajalle Walter
Rothschildille 2.11.1917,
pääministeri David Lloyd
Georgen johtamassa hallituksessa käytiin kiivasta
keskustelua, voitaisiinko
tällainen lupaus antaa.
Vuonna 1917 elettiin ensimmäisen maailmansodan
loppuvaiheita. Tultaessa
kevääseen Britannia oli

lyönyt ottomaanit Siinailla
ja valloittanut heiltä jo osan
Palestiinaa, joten sotilaallinen menestys antoi tukevan
pohjan julistuksen antamiselle. Syksyllä brittijoukot
lähestyivät jo Jerusalemin
portteja.
Idea Balfourin julistuksesta ei kuitenkaan syntynyt
syksyn aikana, vaan se oli
seurausta vuosikymmeniä
Britannian hallituksessa vaikuttaneiden kristittyjen sionistien vakaumuksesta. Asiaa ajoivat Balfourin lisäksi
varusteluministeri Winston
Churchill ja pääministeri
Lloyd George.

Kemististä
valtiomieheksi
Oma osuutensa hankkeen
etenemisessä oli Britanniaan vuosisadan alussa
saapuneella venäjänjuutalaisella kemistillä Chaim
Weizmannilla, jonka saavutukset Ison-Britannian
laivaston laboratorioiden
johtajana olivat vahvistaneet
hänen asemansa yhtenä brittiläisen sionistiliikkeen johtohahmona ja poliittisena
vaikuttajana.
Weizmann oli onnistunut eristämään Clostridium
acetobutylicum -bakteerin,
mikä mahdollisti sen teollisen hyödyntämisen asetonin valmistuksessa. Koska
ammuksissa käytettävää
asetonia ei voitu enää ostaa viholliseksi kääntyneeltä Saksalta, asetonin puute
uhkasi brittien taistelukykyä. Sotavuosien aikana
brittien kemiantehtaat tuottivat Weizmannin keksinnön
avulla yli 400 000 litraa asetonia vuodessa, mikä oli riittävä määrä kuninkaalliselle
laivastolle ja armeijalle, jotka
ampuivat 1914-1918 välisenä aikana noin 248 miljoonaa ammusta.
Weizmannin arvostuksen
mahdollistama tiivis yhteydenpito brittihallituksen
avainministereiden kanssa vaikutti osaltaan siihen,
että Palestiinan asia eteni
hallituksen agendalle 1917.
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Julistuksen valmistelun eteneminen ei kuitenkaan ollut
itsestäänselvyys. Syyskuun
3. 1917 sotakabinetti keskusteli Palestiinan alueen
tulevaisuudesta, ja oli kohtalon ivaa, että juuri pääministeri ja ulkoministeri olivat
estyneitä osallistumaan tuohon kokoukseen.
Heidän poissa ollessaan
Intian asioista vastaava juutalainen valtiosihteeri Edwin Montagu, joka ei ollut
sotakabinetin jäsen, osallistui tähän kokoukseen ja
vastusti jyrkästi suunniteltua
julistusta. Kabinetti päätti jättää asian pöydälle, kunnes
asiaan saataisiin tärkeimmän
liittolaisen, Yhdysvaltojen
presidentin Woodrow Wilsonin mielipide.
Montagun jyrkän kielteinen mielipide juutalaisvaltion perustamiseen heijasteli
laajemminkin sekä Britannian että Yhdysvaltojen parempiosaisten assimiloituneiden
juutalaisten asenteita, jotka
perustuivat ajatukseen rakentaa hyvä elämä omassa
kotimaassaan. Lisäksi taustalla oli pelko, että heidän
tukensa juutalaisvaltiolle tulkittaisiin epälojaalisuudeksi
emämaalleen, mitä syytöstä
juutalaiset olivat saaneet
osakseen halki historian.
Yhdysvallat astuu
kuvaan
Sotakabinetin kokouksen
jälkeen brittihallitus lähet-

27

tikin Valkoiseen taloon
yleisluontoisen tiedustelun
Yhdysvaltojen Palestiinakannasta, mihin Wilson
vastasi ensin melko välinpitämättömästi. Tämä aiheutti suurta hämmennystä Wilsonin avustajissa ja
juutalaisyhteisössä, joka oli
ymmärtänyt Wilsonin olevan juutalaisvaltion kannattaja, ja vauhditti sionistien
lobbausta Valkoisen talon
ympärillä – ja sisällä.
Tuon ajan tärkein juutalaisjohtaja Yhdysvalloissa
oli Louis Brandeis, laajalti
mainetta niittänyt Harvardista valmistunut lakimies,
joka oli toiminut aktiivisesti
Wilsonin kampanjassa 1912.
Wilsonin tultua presidentiksi
Brandeis palveli Valkoisessa
talossa ja eri ministeriöissä erilaisissa lainopillisiin
hankkeisiin liittyvissä tehtävissä, minkä seurauksena
presidentti nimitti hänet korkeimman oikeuden tuomariksi 1916.
Korkeimman
oikeuden
tuomarinakin
Valkoinen talo oli aina auki
Brandeisille, joka kävi aktiivista keskustelua Wilsonin kanssa. Keväällä 1917
Brandeis oli myös pyytänyt William Blackstonea
päivittämään vuonna 1891
presidentti Benjamin Harrisonille toimitetun Blackstone Memorial -vetoomuk- A
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tukemaan juutalaisvaltion
perustamista Palestiinaan.
Tällä kertaa se toimitettiin
yksityisesti presidentti Wilsonille.
Huolimatta Montagun
kiivaasta vastustuksesta
brittihallitus päätti 6. lokakuuta lähettää Valkoiseen
taloon luonnoksen Balfourin julistuksesta, minkä
presidentti Wilson hyväksyi
sellaisenaan. Näin Britannian hallitus sai Palestiinapolitiikalleen tärkeimmän
liittolaisensa tuen.
Weizmannin rooli ei juutalaisvaltion rakentamisessa
jäänyt Balfourin julistukseen, vaan hän jatkoi työtään Maailman Sionistijärjestön johtajana vaikuttaen niin
juutalaisen yhteiskunnan
kehittämiseen Palestiinassa
kuin Palestiina-kysymyksen
ratkaisuun YK:ssa 1947.
Aivan kuten Weizmann oli
onnistunut rakentamaan
1910-luvulla hyvät suhteet
brittihallitukseen, hän onnistui luomaan 30 vuotta
myöhemmin vahvat suhteet
presidentti Harry Trumaniin ja hänen hallintoonsa.
Palestiinan tulevaisuus
YK:n syliin
70 vuotta sitten, 29.11.1947
New Yorkissa kokoontunut
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi
päätöslauselman 181, jonka
mukaan Britannian vuodesJEDIDUT • 4 / 2017

© Kimmo Janas

A sen, joka vaati Yhdysvaltoja

C Suomi-Israel Yhdistysten Liitto järjesti 1.11. Balfourin julistus 100 vuotta
-juhlaseminaarin, jossa luennoivat dosentti Markku Ruotsila (kesk.) sekä
liiton varapj. Risto Huvila. Puheenjohtaja Juha-Pekka Rissanen (vas.) isännöi
seminaaria.

ta 1917 hallinnoima Palestiinan alue jaettaisiin kahdeksi
valtioksi: arabi- ja juutalaisvaltioiksi.
Päästöslauselman taustalla oli Ison-Britannian epäonnistuminen yhteiskuntarauhan ylläpitämisessä, minkä
seurauksena pääministeri
Clement Attleen hallitus
päätti luopua Kansainliiton
vuonna 1922 vahvistamasta mandaatistaan ja sysäsi
alueen tulevaisuuden YK:n
syliin helmikuussa 1947.
Luopumispäätökseen vaikuttivat myös Britanniaa
rankasti verottaneet sotaponnistukset, joiden seurauksena maan talous oli
konkurssin partaalla.
Toukokuussa YK asetti 11-jäsenisen Palestiinan
UNSCOP-erityiskomitean
(United Nations Special
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Committee on Palestine)
laatimaan suosituksen Palestiinan tulevaisuudesta.
Asiaan liittyneistä jännitteistä johtuen UNSCOP muodostettiin puolueettomista
maista, ja koostui Australian,
Kanadan, Tšekkoslovakian,
Guatemalan, Intian, Iranin, Alankomaiden, Perun,
Ruotsin, Uruguayn ja Jugoslavian edustajista ja sen
puheenjohtajaksi nimitettiin
ruotsalainen lakimies Emil
Sandström.
Tästä alkoi YK:n ja juutalaisvaltion symbioottinen
suhde, joka on leimannut
maailmanjärjestön toimintaa
enemmän kuin mikään muu
valtio tai asia kuluneen 70
vuoden aikana.
Juutalaisjärjestöjen edustajat olivat halukkaat toimimaan yhteistyössä UN-

SCOPin kanssa, mutta arabijohtajat pitivät komiteaa
sionistien kätyrinä boikotoiden sen toimintaa ja uhkasivat kuolemantuomiolla
niitä arabeja, jotka ryhtyisivät keskusteluihin komitean
edustajien kanssa.
UNSCOPin jäsenille tuli
hyvin selväksi, ettei alueen
tulevaisuuden kannalta ollut
mahdollista pyrkiä luomaan
alueelle valtiota, jossa juutalaiset ja arabit eläisivät yhdessä rinta rinnan. Lisäksi
jäsenet olivat yhtä mieltä,
että brittiläinen mandaatti
olisi lakkautettava niin pian
kuin mahdollista, mutta he
olivat erimielisiä, kuinka
Palestiinan tulevaisuuden
hallinto järjestettäisiin.
Komitean enemmistö (Kanada, Tšekkoslovakia, Guatemala, Alankomaat, Peru,
Ruotsi ja Uruguay) suositteli Palestiinan pikaista jakamista kahdeksi itsenäiseksi
valtioksi: juutalaisvaltioksi
ja arabivaltioksi. Vähemmistöön jääneet Intia, Iran
ja Jugoslavia olisivat halunneet perustaa Palestiinaan
juutalais- ja arabivaltioista
muodostetun liittovaltion.
Australia pidättäytyi ottamasta kantaa ratkaisuun.
YK:n yleiskokous kokoontui käsittelemään UNSCOPin raporttia 16.9. ja
päätti asettaa 57-jäsenisen
ad hoc -komitean valmistelemaan Palestiinan tulevai-

suudesta lopullista ehdotusta. Komitean ehkä yllättävin
puheenvuoro kuultiin Neuvostoliiton edustajan kannattaessa Palestiinan jakoa
kahdeksi valtioksi ja antaessa nimenomaisen tukensa juutalaisvaltiolle. Moskovassa oltiin pantu merkille,
että osa Palestiinassa vaikuttavista juutalaisjohtajista oli
Neuvostoliitosta muuttaneita entisiä kommunisteja tai
sosialisteja, jotka olivat jo
reilun kahden vuosikymmenen ajan rakentaneet maansa tulevaisuutta kibbutsien –
eli eräänlaisten kolhoosien
kautta – ja joiden kanssa se
odotti pääsevänsä yhteistyöhön ja näin vahvistavansa
asemaansa tähän asti USA:n,
Britannian ja Ranskan hallitsemassa Lähi-idässä.
Truman ja Marshall
törmäyskurssilla
Neuvostoliiton osoittamat
intressit saivat Yhdysvallat
terävöittämään Palestiinanpolitiikkaansa, joskin se oli
hankalaa, koska ulkoministeri George Marshall ja
presidentti Harry Truman
olivat eri linjoilla lähes kaikissa alueen tulevaisuuteen
liittyvistä kysymyksissä. Siinä missä Marshallin johtama
ulkoministeriö pelkäsi arabien lopettavan öljyntoimitukset Yhdysvaltoihin ja halusi siksi hidastaa – tai jopa
keskeyttää – juutalaisvaltion
syntyprosessin, presidentti
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Truman oli päättäväisesti
sitä mieltä, että juutalaisten
tulee saada oma valtionsa
mahdollisimman pian, jotta
sadat tuhannet keskitysleireiltä selviytyneet edelleen
kodittomat juutalaiset saisivat itselleen kotimaan, jossa
he voisivat turvallisesti elää.
Ennen kuin Palestiinan
tulevaisuudesta äänestettiin YK:n yleiskokouksessa
29.11.1947, Yhdysvaltain
hallinnossa käytiin ennennäkemätön vääntö, joka
päättyi presidentti Trumanin päätökseen ottaa asia
pois ulkoministeriltään, ja
YK-suurlähettiläs sai toimintaohjeensa suoraan Valkoisesta talosta.
Trumanin hallinnon vahvan lobbauksen ansiosta
päätöslauselmaesitys sai
taakseen vaadittavan 2/3
määräenemmistön, mikä
avasi tien juutalaisvaltion
itsenäistymiselle puolta
vuotta myöhemmin, jälleen
Trumanin tuella. Arabit
sen sijaan hylkäsivät kahden valtion mallin tuolloin
ja ryhtyivät vaatimaan sitä
vasta 1988 tapahtuneen Palestiinan Vapautusjärjestön
PLO:n itsenäisyysjulistuksen
myötä – päätöslauselma 181
perusteella!
Israelin itsenäistyttyä
Weizmannista tuli sen ensimmäinen
presidentti
17.2.1949, missä virassa
hän oli kuolemaansa saakka 9.11.1952.
JEDIDUT • 4 / 2017

Karjalan ruusut
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• Pohjois-Karjalan Suomi-Israel yhdistys ry juhli 20-vuotista toimintaansa musiikin,
tanssien, puheiden ja kukitusten kera. Yhdistykselle
oli suuri ilo ja kunnia saada juhlapuhujaksi Israelin
Suomen suurlähettiläs Dov
Segev-Steinberg. Hän kertoi juhlapuheessaan juhlapäivän historiallisuudesta.
Päivälleen 40 vuotta aikaisemmin, 19.11.1977 Egyptin
presidentti Anwar Sadat
teki historiallisen vierailun
Israeliin. Sadatin vierailu Israeliin oli tärkeä virstanpylväs matkalla kohti rauhaa
Israelin ja Egyptin välillä.
Juhlaohjelma
ilmensi
pohjoiskarjalaisten Israelrakkautta. Toistakymmentä
paikallista King’s Kids nuorta tanssi ylistystansseja. Israelilaisia kansantansseja esitti
Shofar Shalom -tanssiryhmä.
Suurlähettilään puheen lisäksi kuulimme Lauri Konttisen valaisevan esityksen
Raamatun profeettojen sanomasta Israelin kansalle.
Pitkäaikainen, entinen puheenjohtaja Anja Hyttinen
esitteli yhdistyksen toimintaa sen synnystä nykypäivään. Yksi tilaisuuden kohokohdista oli yhdistyksen
perustajajäsenten, hallituk-

sessa yli 10 vuotta vastuuta kantaneiden sekä juhlan
esiintyjien kukittaminen
ruusuilla. Runsaslukuinen
juhlaväki aplodeerasi innostuneesti. Herkuttelimme jo

C Kukitettuina Aune-Inkeri Keijonen, Anja Hyttinen ja Kati Impivaara.
D Rosinka Babashkina tulkkasi suurlähettiläs Dov Segev-Steinbergia.
© Maila Mustonen

Pasi Eskelinen ja
Siiri Eskelinen

Juhlat Jad Hashmonassa

ennen juhlan alkua kakulla
ja pitaleivillä, joten iloinen
hymy olikin herkässä koko
juhlan ajan. Pohjois-Karjalan Suomi-Israel yhdistys ry
järjesti juhlan yhteistyössä
Pielisensuun seurakunnan
kanssa. Yhdistys kiittää meitä juhlapäivänä muistaneita.
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• Vantaan kaupungin ja
Mateh Jehudan ystävyyskaupunkisopimuksen 50-vuotisjuhlia vietettiin 9.11.17 Jad
Hashmonassa Israelissa.
Vantaan Suomi-Israel yhdistyksestä mukana olivat puheenjohtaja Laila Jouhki,
ex-puheenjohtaja Liisa Auruksenaho ja Lea Kerola.
Vantaan kaupungin edustajina juhlille osallistuivat apulaiskaupunginjohtaja Martti
Lipponen, kaupunginhallituksen edustajat Anitta Orpana, Pentti Puoskari ja
Mika Niikko sekä kaupungin ystävyyskaupunkiasioita
hoitava virkailija Anastasia
Susi. Suomen Israelin suurlähettiläs Anu Saarela osallistui juhlaan.
Mukana Mateh Jehudan
puolelta olivat pormestari
Niv Wiesel ja turismi- ja
maatalousasioiden osaston
johtaja Eran Ohana ja muita
kunnan korkeita virkailijoita
sekä alueen asukkaita ja Israelissa asuvia suomalaisia.
Musiikista vastasi Jad Harifin nuorten soitinyhtye.
Ystäväkunta-asioita pitkään
Israelissa hoitanut Ilana
Lapidot osallistui myös
juhlaan. Hän on käynyt Suomessa useita kertoja. Matkan
aikana saimme yhdistyksen
edustajina tutustua Vantaan kaupungin delegaation kanssa ystävyyskunnan

alueen hallintoon, elinkeinoihin ja kulttuuriin. Mateh
Jehudaa kutsutaan Israelin
vihreäksi sydämeksi, se on
suurin kunta Israelissa ja
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sen asukasluku on kaksinkertaistunut muutamassa
vuodessa. Alueella on 40 viinitilaa ja saimme käydä tutustumassa niistä kolmeen.
Eran Ohana toimi oppaana
kaikilla retkillä ja oli mukana
koko vierailun ajan.
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B Tilaisuuden aluksi esitteli päätoimittaja Kimmo Janas Jedidutlehteä kuulijoille ja kannusti yhdistyksen jäseniä aktivoitumaan
lehden ilmoitusmyynnissä omalla
paikkakunnallaan.

Suurlähettiläs Tampereella
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hyvinvointi- ja teknologiavaltiona. Lisäksi suurlähettiläs kertoi henkilökohtaisen
ympyrän sulkeutuneen, kun
hän holokaustista selvinneiden puolalaisen isän ja unkarilaisen äidin lapsi, palasi
Eurooppaan. Vähemmän
vakavana syynä Suomeen
hakeutumiseensa aiemmin
vain kuumissa maissa palvelleena suurlähettiläs mai-
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nitsi Pohjolan kylmän sään.
Oman elämäntarinansa jälkeen suurlähettiläs siirtyi
Lähi-idän ajankohtaiseen
tilanteeseen käsitellen mm.
Iranin voimistuvaa sotilaallista läsnäoloa Syyriassa ja
Libanonissa sekä Fatahin
(Palestiinan kansallisen vapautuksen liike) ja Hamasin
viimeisintä sovintoyritystä.

C Ohjelmajohtaja, dosentti Mika
Aaltola.

• Helsingin Suomi-Israel yhdistyksen luentosarjan otsikkona on alkaneella kaudella
”Israel vuonna 5778”. Syksyn avaustilaisuuteen Helsingin yliopistolle oli saapunut kolmisenkymmentä
jäsentä.
Ulkoministeri Timo Soinin oli tarkoitus avata tilaisuus, mutta hän joutui perumaan tulonsa perhepiirissä
tapahtuneen sairaustapauk-

sen johdosta. Soini lähetti
kuitenkin suunnitellun puheensa, jonka yhdistyksen
puheenjohtaja Vesa Hirvonen luki läsnäolijoille.
Puheessaan ulkoministeri totesi, että samalla kun
epäluottamus elää vahvana
Lähi-idän kriisin osapuolten välillä, usko ratkaisun
ja rauhan mahdollisuuteen
on hiipunut. Sisäinen paine
molemmille osapuolille oikeudenmukaisen ratkaisun
löytymiseen näyttää puuttuvan Soinin mukaan. ”Uskon,
että Pyhällä maalla voi tapahtua ihmeitä tänäkin päivänä”, hän kuitenkin päätti
puheensa toiveikkaasti.
Dosentti Mika Aaltola
selvitti omassa esitelmässään pienen maan – niin

C Helsingin yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Hirvonen.

Suomen kuin Israelinkin –
erilaisia tapoja ratkaista hankalat geopoliittiset asemat.
Puheensa aluksi hän
muistutti Paasikiven sanoneen: "Maantieteelle emme
voi mitään". Maantiede,
meidän ympäristömme kuitenkin muuttuu Aaltolan
mukaan vääjäämättä niin
kulttuurillisesti ja etnograafisesti kuin poliittisesti ja
kovien tosiasioiden myötä.

Israel-juhla Helsingissä
• Perinteistä Israel-ystävyystoimikunnan solidaarisuusjuhlaa vietettiin 29.10.
Kampin palvelukeskuksessa. Tilaisuuteen toi tervehdyksen suurlähettiläs Dov
Segev-Steinberg ja juhlapuheen piti kansanedustaja ja
kansainvälisen olympiakomitean jäsen Sari Essayah.
Mukana kuvassa myös liittoa
edustaneet pj. Juha-Pekka
Rissanen ja varapj. Risto
Huvila.
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Israel vuonna 5778

Trumanista Haminassa

A Yhdistyksen puheenjohtaja Juhani Korjula (vas.) toivotti Risto Huvilan tervetulleeksi uudemmankin
kerran luennoimaan Israelista.

• Tampereen Suomi-Israel
yhdistyksen vuoden 2017
jäseniltojen kohokohta oli
suurlähettiläs Dov SegevSteinbergin vierailu 24.10.
kaupunginkirjasto Metsossa.
Suurlähettiläs puhui aluksi omasta taustastaan. Syyksi Suomeen tuloonsa hän
mainitsi henkilökohtaisen
kiinnostuksen Suomen historiaan ja sen menestykseen
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© Kimmo Janas

• Syyskuun lopulla kokoontui kolmisenkymmentä Haminan seudun SuomiIsrael yhdistyksen jäsentä
Kahvila-olohuone Jaspiksen tiloihin kuuntelemaan
Risto Huvilan esitelmää
”Israelin ihme ja presidentti
Truman”.

© Kimmo Janas

Reino Kurki-Suonio 80 vuotta
sessa Suomessa.
Suomi-Israel Yhdistysten
Liiton delegaatio pistäytyi
Reino Kurki-Suonion luona
Tampereella onnittelukäynnillä 29.9.

• Espoon Suomi-Israel yhdistyksen 1-vuotissynttäreitä vietettiin perustamiskokouksen
vuosipäivänä eli tiistaina 28.11. Paikkana oli
ravintola Niittysilta Espoon Niittykummussa.
Illan aikana nautittiin – paitsi toisten seurasta
– myös suolaisia sekä makeita herkkuja ja kuultiin yhdistyksen puheenjohtajan Risto Huvilan
mielenkiintoinen luento "Presidentti Truman ja
Palestiinan jakopäätös YK:ssa 29.11.1947".
Tuosta historiallisesta päätöksestä tuli seuraavana päivänä kuluneeksi 70 vuotta, ja esityksessään Huvila avasi Yhdysvaltojen, Ison-Britannian sekä Neuvostoliiton hallinnoissa
tapahtuneita yllättäviäkin käänteitä, jotka avasivat tien Israelin itsenäistymiselle vain puolta
vuotta myöhemmin.
JEDIDUT • 4 / 2017
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KUVA: V. SOMERPURO

Espoon yhdistys 1 vuotta

© Kimmo Janas

Kurki-Suonio on kansainvälisten tieteellisten saavutusten lisäksi ollut uranuurtajana tietojenkäsittelytieteen ja ohjelmistotekniikan
opetuksessa ja tutkimuk-

© Kimmo Janas

• Jedidut-lehden monivuotinen päätoimittaja ja SuomiIsrael Yhdistysten Liiton hallituksen jäsen Reino KurkiSuonio täytti syyskuussa
kunnioitettavat 80 vuotta.
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In Our Hands
• Toukokuun 23. päivänä,
jolloin juutalaiset ympäri maailman juhlivat Yom
Yerushalayim’ia (Jerusalempäivä), sai ensi-iltansa Christian Broadcasting Networkin
(CBN) tuottama elokuva ”In
Our Hands” runsaassa 700
teatterissa USA:ssa.
Dokudraama Jerusalemin
valloituksesta kuuden päivän sodan aikana perustuu
alkuperäisiin asiakirjoihin,
uutiskuviin ja taistelusta selvinneiden veteraanien haastatteluihin sekä näyteltyihin
osuuksiin. Yhtenä elokuvan
kommentaattorina on USA:n
entinen Israelin suurlähettiläs Michael Oren.
Elokuva kuvaa Israelin

55. laskuvarjoprikaatin toimintaa Jerusalemin valtaamisessa Jordanian armeijan
joukoilta.
Yllättävää on huomata,

samme).
Mukaansa tempaava elokuva on kuvattu kokonaan
alkuperäisillä tapahtumapaikoilla Jerusalemissa ja sen
ympäristössä.
Nyt myyntiin tulleella
DVD:llä on lisäbonuksena
”Operation Focus”, joka
kertoo oman kiinnostavan
tarinansa kuinka Israelin
yllätysisku tuhosi kolmen
arabivaltion ilmavoimat heti
kuuden päivän sodan alkumetreillä.
Mielenkiintoinen piirre
elokuvassa on, että vaikka

sen on tuottanut kristillinen yhtiö, elokuva ei ole
evankelioiva. Ohjaaja Zimmerman on todennut, että
kuuden päivän sota ei ole
kristillinen vaan juutalainen
ja israelilainen tarina, ja hän
halusi kunnioittaa sitä.
Kimmo Janas

L Ä HD E IS R A E LIIN!
ISRAEL 70 -KEVÄÄN JUHLAMATKA

Jerusalem-Eilat 6.-13.3.2018. Tarjous 1340,Huom. sisältää myös retket, puolihoidon ja suorat lennot.
Matkalla mahdollisuus osallistua Jerusalem Maraton
- tapahtumaan 9.3.2018.
(Ilmoittaudu matkalle viimeistään 31.12.2017)

In Our Hands
The Battle for Jerusalem
Käsikirjoitus ja ohjaus:
Erin Zimmerman
Näyttelijät: Sharon Friedman, Idan
Barkai, Yishay Ben Moshe, Yehoyachin Friedlander, Yitzhal Laor,
Ori Zaltzman, Rami Baruch
Tuotanto: CBN, 2017
Pituus: 1 h 48 min
Bonus: Operation Focus, 20 min
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että Temppelivuoren valloittanut osasto ei ollutkaan mikään eliittijoukko vaan itse
asiassa reserviläisistä koottu
joukko-osasto.
Kaksi päivää kestäneiden
taisteluiden aikana kuoli
Jerusalemissa 97 laskuvarjosotilasta ja 430 haavoittui.
Keskeisenä hahmona
elokuvassa on eversti Motta Gur, joka lähetti aamulla
7.6.1967 radioviestin: ”The
Temple Mount is in our
hands. I repeat: the Temple Mount is in our hands.”
(Temppelivuori on hallus-
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ISRAEL 70 -KEVÄÄN JUHLAMATKA

Netania-Jerusalem 7.-15.5.2018. Tarjous 1390,Huom. sisältää myös retket, puolihoidon ja suorat lennot.

KRAKOVA, PUOLA 25.-29.5.2018.

Auschwitz, Schindlerin tehdas ja Krakova 25.-29.5.2018. Kts. erillinen ilmoitus.
Krakova, kaupunkimatka 24.-27.5.2018. Erillisretket mahdollisia.

KATSO TARKEMMAT TIEDOT MATKOISTAMME WWW.CALEBTOURS.FI TAI SOITA!

WWW .CALEBTOURS. FI

/ + 358 452 227 766
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Rikosromaaneja
Helsingin kantakaupungista
Kimmo Janas

päätoiminen kirjailija.

Samuel Davidkinin vuonna
2016 ilmestynyt esikoisromaani
”Esikoisten lunastus” sai runsaasti
myönteistä palautetta. Davidkinin
uudessakin romaanissa
”Sodomasta pohjoiseen” liikutaan
Helsingissä ja maailmalla
kansainvälisen asekaupan
pyörteissä.

Singeristä Agnoniin
Tällä hetkellä työn alla on kolmas kirja, joka
jatkaa edellisten sarjaa. Siinäkin liikutaan
ulkomailla, mutta päätapahtumapaikka on
edelleen Helsingin kantakaupunki.
Kirja ilmestyy ensi vuonna, eli tahtina on
kirja/vuosi. Davidkin toteaa, että koska kyseessä on sarja, lukijat saattaisivat helpommin unohtaa missä mennään, jos tahti olisi
hitaampi.
– Pidän sarjan kirjoittamisesta ja paluusta
samaan, jo kertaalleen luotuun maailmaan.
Haasteena on tietenkin se, miten lukija,
joka ei ole lukenut sarjan aikaisempia kirjoja,
saa kuitenkin juonesta kiinni.
Samuel Davidkin arvioi, että kirjailijana
ei välttämättä huomaa, kuinka seisoo menneitten kirjailijoiden hartioilla. Koko siihen
tapaan, jolla tarina muodostuu, vaikuttavat
varmasti kaikki ne kirjat, joita on joskus lukenut.
– Uskoisin minulla olevan vähemmän suoria esikuvia kuin monilla muilla kirjailijoilla.
En pysty sanomaan, että kun luin juuri tätä
ja tätä kirjaa, halusin tulla kirjailijaksi.

• Samuel Davidkin (s. 1983) kertoo kirjoittaneensa tarinoita aina, itse asiassa siitä asti,
kun oppi kirjoittamaan 5-vuotiaana. Helsingin Kauppakorkeakoulussa opiskellut Davidkin kävi mielessään kamppailua kirjallisten
pyrkimysten ja liike-elämän välillä. Kumpikin
puoli on kuitenkin kiinnostanut aina.
Hän aloitti työt opintojaan vastaavassa työpaikassa, mutta sitten tuli eteen hetki, jolloin
oli päätettävä; jos et nyt kirjoita, et välttämättä
koskaan ala kirjoittaa. Niin ala vei miehen
mukanaan ja viimeiset vuodet hän on ollut
JEDIDUT • 4 / 2017
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Varsinkin ennen perheen perustamista hän
kertoo lukeneensa paljon, mutta keskittyneensä tietokirjallisuuteen ja kaunokirjallisuuteen, joka ei ollut jännityskirjallisuutta.
– Ehkä eniten olen lukenut Singeriä. Viimeisimpiä kirjailijoita, joka on tehnyt vaikutuksen minuun, on Nobel-palkittu Shmuel
Yosef Agnon, jonka teoksia ei kovinkaan
paljon ole suomennettu.
Jännityskirjallisuudessa tulee mieleen yksi
kirja, jonka luettuani ajattelin, että saattaisin
kirjoittaa rikosromaanin, nimittäin Michael
Crichtonin ”State of Fear”. Siinä käytettiin
niin laajasti mielikuvitusta, että se osaltaan
näytti minulle, mitä dekkarilla voi tehdä, Davidkin toteaa.
Tietenkin kaikki suomalaiset kirjailijat
Waltarista lähtien ovat olleet antamassa vaikutteita.
– Muistan Juhani Ahon kirjan ”Helsinkiin”, joka oli hauska lukukokemus, koska
se kertoi tästä samasta kaupungista niin eri
aikaan, mutta kuitenkin tunnistettavasti. Pakko on mainita myös Kjell Westön ”Leijat
Helsingin yllä”. Sen maailma ja tunnelma
tekivät todella kovan vaikutuksen minuun
noin 13-vuotiaana. Muistan, kuinka luettuani
sen lähdin kävelemään ympäri kantakaupunkia. Olin toki liikkunut vanhempieni kanssa
Helsingissä, mutta en ollut koskaan kävellyt
koko kaupungin läpi aina Kaivopuiston rantaan asti, Samuel Davidkin muistelee.
Taustatyö vaativaa
Henkilöhahmojen ja tarinan kehyksen luominen vaatii paljon suunnittelua ja tutkimustyötä.
Kirjan kirjoittamisajasta menee taustatyöosuuteen Davidkinin arvion mukaan varmaankin jopa puolet.
– Monesti käy niin, että olen suunnitellut
jonkun kohtauksen määrätyllä tavalla, mutta
tehtyäni taustatyötä tarpeeksi huomaan ettei
se nyt menekään näin vaan jollakin toisella

tavalla.
Varsinkin dekkareiden kohdalla taustatyö
on tärkeää mahdollisimman uskottavan lopputuloksen kannalta.
Tällaista fiktiivistä tarinaa olisi Davidkinin
mukaan vaikea kirjoittaa, jos faktapohja ei
olisi tarpeeksi vankka.
– Koen ensimmäisten kymmenien sivujen
olevan haastavimmat, ja niiden paketoimiseen kuluu aikaa varmaankin kolme kertaa
kauemmin kuin tekstin viimeiseen puoliskoon. Kun ensimmäiset sata sivua on kirjoitettu, loppu soljuu sieltä. Loppu on tavallaan
rakennettuna jo siihen sisään, jolloin koko
paketin vain kerii siitä auki. Tietenkin kirjan
alkuosan on oltava myös tarpeeksi koukuttava, että lukija jaksaa ja haluaa lukea kirjan
loppuun, hän huomauttaa.
Samuel Davidkinin kirjoissa erityistä huomiota herättävät hänen kaupunkikuvauksensa ja kulttuurihistoriallinen tietämyksensä.
Välillä tuntuu kuin lukija istuisi turistibussissa
ja hänelle esitellään kaupungin nähtävyyksiä.
– Tel Avivissa olen käynyt niin usein, ettei edellistä kirjaani varten siellä tarvinnut
erikseen käydä tutkimassa paikkoja, mutta
esimerkiksi Berliiniin matkustin tutustuakseni varta vasten kirjan tapahtumapaikkoihin.
Olin kaupungissa kaksi päivää ja juoksin kiireellä kaikki kiinnostavat paikat läpi. Varsinkin kirjassa keskeisessä osassa olevaan galleriaan tutustuin tarkkaan, Davidkin selvittää.
– Otan paikoista myös kuvia muistoksi,
mutta ehkä niitäkin tärkeämpää on se paikkojen tunnelma. Että kävelee siellä ja kokee
kaupungin jollakin lailla. ”Sodomasta pohjoiseen” kohdalla kävin kaikki tarvittavat paikat läpi täällä Helsingissäkin porttikäytäviä
myöten, hän naurahtaa.
Persoonallisuuksia mukaan
Henkilöhahmojen rakentaminen on puolestaan enemmänkin kirjailijan omaa luovuutta.
Samuel Davidkin myöntääkin olevan todella A
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A mukavaa kehitellä hahmoja ja niiden eri piir-

teitä. Tietenkin niissä on omiakin kokemuksia, mutta kyseessä ei ole kuitenkaan mikään
alter ego -hahmo.
Hän toteaa yrittävänsä saada kirjoihinsa
mahdollisimman persoonallisia ja samalla
realistisia hahmoja.
– Otetaan vaikkapa professori Meier, hän
edustaa akateemista juutalaista, joka on ehkä
enemmänkin kansallisesti juutalainen. Hän ei
käy koko ajan synagogassa, ja hän on jopa
kriittinen näitä asioita kohtaan.
Leo Asko ja Daniel Janovsky ovat kirjojen päähenkilöitä ja Davidkinin arvion
mukaan ehkä jonkinlaisen janan ääripäitä.
Askollakin on yhteys juutalaisuuteen, mutta
hän ei edes tiedä siitä paljoakaan. Daniel
Janovsky puolestaan on koko ajan tietoinen
juuristaan.
Kummassakin ilmestyneessä kirjassa tulee
esille, kuinka Leo Asko on ehkä koko sarjan
tärkein henkilö. Hänen tutkimustyylinsähän
on sellainen, ettei hän halua mitään ennakkotietoja.
– Kirjoittajana nautin tällaisten asioiden
kirjoittamisesta, joissa saa kokeilla eri tavoilla.
Me tarvitsemme ennakkoluuloja, koska ilman niitä me tuskin pystyisimme tekemään
mitään. Asko taas pyrkii saamaan kaikki
ennakkotiedot pois ja katsomaan rikospaikkoja sillä tavalla. Se avaa hänellä uusia tutkintalinjoja, joita ei olisi ehkä muuten tullut
miettineeksikään, Samuel Davidkin selostaa.
Juutalaisuus
tärkeä tekijä
Israelilainen elokuvateollisuus on satsannut
viime vuosina varsinkin televisiosarjoihin,
joita Suomessakin on päästy ihastelemaan,
esimerkiksi Foxilla loppukesästä pyörinyt Lavastus, jossa nousi tietenkin esille juutalainen
kulttuuri ja nykypäivän elämä jännitteiden
keskellä.
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Samuel Davidkin kirjoissa päästään tutustumaan myös Suomen juutalaisvähemmistöön.
– Koen että juutalaisuus olisi kiinnostavaa suomalaisessa kirjallisuudessa. Monissa
Keski-Euroopan maissa on varmasti kirjoitettu juutalaisuudesta paljon enemmän kuin
meillä, koska meillä on niin pieni juutalaisyhteisö. Koin siinä olevan pienen aukon, jota
olisi kiinnostavaa täyttää. Minusta silloin, kun
juutalaisuutta käsitellään suomalaisessa kirjallisuudessa, sitä ei välttämättä ole käsitelty
lainkaan syvällä tavalla – usein se on ollut
päälle liimattu juttu, joka mainitaan, mutta
sitä ei ole tarvinnut erityisesti ruveta pohtimaan eikä henkilöiden elämää ole nähty juutalaisuuden kautta, Davidkin huomauttaa ja
kertoo itse noudattavansa juutalaisperinteitä,
ei esimerkiksi kirjoita sapattina jne.
Israelissa hän kertoo vierailevansa säännöllisen epäsäännöllisesti. Viimeisten 10-15
vuoden aikana kuitenkin keskimäärin kerran vuodessa. Perheen kanssa matkustaessa
paikan päällä ollaan viivytty pitempäänkin.
Tänä vuonnakin Davidkinit viettivät Israelissa kuukauden.
Suhde Israeliin juontaa juurensa siitä, että
isovanhemmat Wolf ja Mary Davidkin osallistuivat Israelin itsenäisyyssotaan vuonna
1948. He kuuluivat pieneen 28 hengen juutalaisryhmään, joka lähti Suomesta osallistuakseen itsenäisyyssotaan. Wolf Davidkin
toimi myöhemmin myös juutalaisseurakunnan puheenjohtajana Helsingissä.
Davidkinin suvulla on aina ollut lämmin
suhde Israeliin. Tänä päivänä siellä asuu Samuel Davidkinin sukulaisia.
Ensi keväänä Samuel Davidkin osallistuu
Helsingin Suomi-Israel Yhdistyksen luentosarjan tilaisuuteen, jolloin puhutaan mm.
siitä miten Davidkin ammentaa inspiraatiota
kirjoihinsa juutalaisuudesta.
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Kirjallisuuskatsaus
MAAILMAN
SILMÄTIKKUNA
Patmos Lähetyssäätiön tuore
toiminnanjohtaja Pasi Turunen on kirjoittanut jälleen
varsin ajankohtaisen opuksen.
”Israel – Jumalan silmäterä, maailman silmätikku” tarkastelee Israelin olemassaoloa nimensäkin mukaisesti
kahdesta eri näkökulmasta,
niin hengellisestä kuin maallisestakin.
Ensi vuonna 70 vuotta
täyttävä valtio on jatkuvasti
suurennuslasin alla mediassa. Koko olemassaolonsa ajan Israel on joutunut
puolustamaan oikeutusta
olemassaololleen niin taistelukentillä kuin kansainvälisillä foorumeilla.
Pasi Turunen toteaa kirjassaan, että hän on historian valossa täysin vakuuttunut Israelilla olevan kiistaton
moraalinen ja historiallinen
oikeutus olemassaoloonsa.
Palestiinalaisjohtajat käyvät juridista sotaa kansainvälisissä elimissä Israelia
vastaan. Kansainvälinen boikottiliike (BDS) on aktivoinut yliopistokampukset, ja
vasemmistolaiset kiihkoilijat
lietsovat valheillaan yleistä
Israelin vastaista mielialaa ja
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pyrkivät mustamaalaamaan
Israelin mainetta leimaamalla sen apartheid-valtioksi.
Turunen palauttaa lukijan
mieleen Lähi-idän konfliktin
historian ja muistuttaa, ketkä
ovat rauhan todelliset jarrumiehet. Viime vuosien kehityksellehän on ollut ominaista, että palestiinalaiset
ovat kieltäytyneet kaikesta
neuvotteluyhteydestä Israelin kanssa. He pyrkivät sen
sijaan ohittamaan kahdenkeskiset rauhaneuvottelut
vaatimalla kansainvälistä
yhteisöä painostamaan Israelia.
Kirjan alkuosan me-

diakriittinen näkökulma
antaa lukijalle ymmärrystä,
millä tavoin ja miksi Israelia
koskeva uutisointi on niin
usein kielteisesti värittynyttä
ja jopa puutteellista. Tapahtumien todelliset syy-seuraussuhteet häviävät helposti vääristelevän uutisoinnin
ja esimerkiksi valheellisten
valokuvamanipulaatioiden
taakse.
Pasi Turusen uutuuskirja
on ehdottomasti lukemisen
arvoinen kirja, olipa lukija kiinnostunut pelkästään
Lähi-Idän tilanteesta tai
tarkasteleepa sitten Israelia
Raamatun valossa.

Pasi Turunen
Israel – Jumalan silmäterä, maailman silmätikku
Kuva ja sana, 2017

HAIFALAISVANHUKSET
MUISTELEVAT
Ajatus vanhainkodin perustamisesta juutalaisvanhuksille Israeliin syntyi perheenäidille norjalaisessa pikkukaupungissa. Haifassa toimivan
Ebenezer-kodin juuret ja
syntyhistoria liittyvätkin
keskeisesti Norjan Israel-lähetyksen toimintaan. Pastori
Magne Solheimia voidaan
pitää kodin todellisena isänä, joka oli koko hankkeen
alullepanija. Yhdessä vaimonsa Cilgian ja sisar Olga
Olaussenin kanssa he vaikuttivat voimakkaasti kodin
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alkuvaiheissa.
Myös suomalaisilla on ollut merkittävä rooli Ebenezer-kodin historiassa, vuoteen 1995 asti kaikki kodin
johtajat olivat suomalaisia ja
Suomen Lähetysseuran lähettämiä. 1995-2002 Norjan
Israel-lähetys oli vastuussa
johtajan lähettämisestä vanhainkotiin. Vuoden 2002
jälkeen kodista tuli israelilainen toimija, jolla on paikallinen johtaja.
Suomi-Israel Yhdistysten
Liiton nykyinen puheenjohtaja Juha-Pekka Rissanen
toimi vaimonsa Hannan
kanssa Ebenezer-kodissa
vuosina 1992-1995. Haifassa Juha-Pekka toimi vanhainkodin johtajana ja osallistui myös vanhainkodin
johtajille tarkoitettuun johtajuuskoulutukseen Haifan
yliopistossa. Yksi haasteellinen projekti Rissasille oli
vuonna 1993 vanhainkodin
kolmanteen kerrokseen rakennettu uusi huone, joka
rahoitettiin holokaustin eijuutalaisille uhreille myönnetyllä miljoonan Saksan
markan avustuksella.
Vanhainkodin 40-vuotishistoriikki julkaistiin englanniksi huhtikuussa 2016,
ja nyt uskonpuhdistuksen
juhlavuonna 2017 Lähetysjärjestö Kylväjä, joka liittyi
Ebenezer-kodin työyhteyteen 2014, on julkaissut
kirjan suomeksi. Suomen-

Hilary Falk, Helene Johansson,
Vibeke Lukatz, Ulla-Maija Saarilahti
ja Pirkko Said
Muistakaa Hänen ihmetöitään
Ebenezer-koti –
ensimmäiset 40 vuotta
Lähetysyhdistys Kylväjä, 2017

kielisen version kääntäjänä
ja toimittajana on toiminut
Ulla-Maija Saarilahti Pirkko Saidin ja Anna-Liisa
Viidan avustuksella.
Kirja jakautuu kahteen
osaan. Aluksi kerrotaan
näystä kodin takana, muistellaan syntyhistoriaa ja esitetään Ebenezer-kodin tulevaisuuden näkymiä. Toisessa osassa pääsevät ääneen
kodin asukkaat. Päähenkilöt
edustavat noin kolmannesta niistä liki 150 asukkaasta,
joita koti on palvellut vuoden 1976 jälkeen.
Vanhusten elämäntarinat
ovat toinen toistaan koskettavampia. Pääasiassa epäinhimillisiä vaiheita läpikäyneet asukkaat ovat saaneet
viettää ansaitsemansa levolliset vanhuusvuodet Ebenezer-kodin rakkaudellisessa
ilmapiirissä.
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Lähi-idän nykyistä poliittista tilannetta ei selvitellä
kirjassa tarkemmin, vaan on
pitäydytty Ebenezer-kodin
asukkaiden elämäntarinoihin ja niiden taustatekijöihin. Esimerkiksi nimeä Palestiina käytetään ainoastaan
viittaamaan turkkilaiseen
ottomaanien hallintoon vuosina 1516-1918, jota seurasi
brittihallinto ja Palestiinan
mandaattialue vuodesta
1920 alkaen aina 14.5.1948
saakka, jolloin Israelin valtion syntyi.
Ebenezer-kodin asukkaita
näyttää yhdistävän yhteisen
uskon lisäksi kärsimys eri
muodoissaan, takana on
niin holokausti, kommunismin sortotoimet kuin Israelin itsenäisyyssotakin.
JUUTALAISET
SUOMEN SODISSA
Kone Osakeyhtiön Pekka
Herlinistä ”Koneen ruhtinas” kirjan kirjoittanut John
Simon on saanut aikaiseksi
jälleen aikamoisen tietojärkäleen (580 sivua).
New Yorkista kotoisin olevana juutalainena Simon ei
tiennyt mitään Suomen juutalaisyhteisöstä, mutta alkoi
tutkia juutalaisten sotilaiden
osuutta Suomen joukkoosastoissa viime sotien aikana ja hämmästyi jopa itse
useamman vuoden kestäneen taustatyönsä tuloksista.
Samaan aikaan kun sak- A
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A salaiset tuhosivat juutalaisia

ympäri Eurooppaa, Suomessa he myönsivät rautaristit
kolmelle sodassa ansioituneelle suomenjuutalaiselle,
joista kukaan ei kylläkään
suostunut vastaanottamaan
ko. mitalia.
Ja olipa Syvärillä telttasynagogakin aivan saksalaissotilainen naapurissa.
Simon on luonut haastatteluidensa pohjalta fiktiivisen juutalaissuvun ja seuraa
kolmen sukupolven kautta
juutalaisten elämää Suomessa. Samalla kun lukija kertaa
Suomen kamppailua itsenäisyyden alkutaipaleella, hän
pääsee sukeltamaan juutalaiseen kulttuuriin.
Itselleni tuli yllättävänä
tietona esimerkiksi, että
vaikka Suomi oli ensimmäisten maiden joukossa
tunnustamassa Israelin itse-

John Simon
Mahdoton sota
Kun suomenjuutalaiset taistelivat
Natsi-Saksan rinnalla
Siltala, 2017

JEDIDUT • 4 / 2017

näisyyttä, me myönsimme
juutalaisille kansalaisoikeudet vuonna 1917 viimeisenä maana Euroopassa! Eikä
juutalaisten elämä tuonkaan
jälkeen ole ollut helppoa
täällä Pohjolassa.
Suomen armeijassa palveli
sotien aikana 267 juutalaista,
joukossa myös muutama lotta. Sodassa kaatui lähes 30
suomenjuutalaista sotilasta,
joiden nimet on kaiverrettu
Helsingin synagogassa säilytettäviin muistotauluihin.
Kirja on todellakin varsinainen tiiliskivi – kaiken lisäksi jopa yllättävän pientä
tekstiä – joten sitä ei ”vain
lukaista” ohimennen. Lukeminen vaatii aikaa ja keskittymistä, mutta se myös
palkitsee.
Historian opiskelu ei ole
välttämättä kovin viihdyttävää, mutta John Simon on
onnistunut paketoimaan
runsaat sata vuotta historiaan sen verran mielenkiintoiseen pakettiin, että kirjaa
ei henno laskea käsistään
– muuta kuin tietenkin pakollisen jääkaapilla käynnin
ajaksi.
Tällaiselle ei-juutalaiselle
lukemisen sujumista hieman
hidastivat Simonin runsaasti käyttämät heprealaiset
tai jiddishin kieliset termit,
joista osa oli toki selvitetty
saman sivun alareunassa,
mutta valtaosa kirjan loppuosan liitteessä.
Kimmo Janas
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Sanni-Marja Rissanen

Menin heinäkuussa
Pohjois-Israelin
Kibbutz Ga’atoniin
kahden viikon
mittaiselle
tanssikurssille, ja
sehän oli aivan
mahtava kokemus!
Itse olen tanssinut
neljävuotiaasta
lähtien, ja nyt
opinnot jatkuvat
ammattiin asti,
kun tällä hetkellä
opiskelen Kuopiossa
tanssinopettajaksi.
• Kibbutz Ga’aton on siis
tanssikibbutsi ja maailmankuulun Kibbutz Contemporary Dance Companyn
(KCDC) tukikohta. Companyn taiteellisena johtajana

Tanssia Israelissa
toimii Rami Be’er. Kyseisen tanssiryhmän
järjestämällä kurssilla tanssimme päivittäin
kuusi tuntia eri tanssilajeja, enimmäkseen nykytanssia ja tanssiryhmän omaa repertuaaria,
mutta lisäksi myös muun muassa balettia,
jazzia, kehonhuoltoa sekä Gaga-tekniikkaa.
Muutamana päivänä saimme seurata sekä
varsinaisen että nuoremman tanssiryhmän
harjoituksia ja heidän työskentelytapojaan.
Opettajat kurssilla olivat joko tanssiryhmän
tanssijoita tai joitakin muita tasokkaita opettajia.
Tanssi yhdisti
Kurssilaiset tulivat ympäri maailmaa, ja oli
ihanaa tutustua ihmisiin, joilla kaikilla on
sama intohimo. Vaikka äidinkielet ovat kaikilla erilaiset, niin kehon- ja tanssin kieli ovat
universaaleja. Tanssi yhdisti meitä kaikkia, ja
sen avulla ymmärsimme toisiamme, vaikka
toki englannin kielellä siellä pärjäsi hyvin.
Tanssin lisäksi ohjelmaan sisältyi vapaa-ajan
viettoa ja erilaisia aktiviteetteja oman ryhmän
kanssa, jonka kautta heihin tutustui vielä paremmin.
Viikkojen välisenä viikonloppuna kävimme myös päiväretkellä Akkossa ja Rosh
HaNiqrassa. Tutustuimme oppaan johdolla

Akkon vanhaan kaupunkiin, kiertelimme
torikaduilla, söimme hummusta, kävimme
Rosh HaNiqran maanalaisissa vesiluolissa,
ja päivän päätteeksi menimme rannalle.
Palo tanssiin
Kokemuksena kurssi oli unohtumaton, ja
tuntui etuoikeutetulta olla yhden maailman
johtavimman nykytanssiryhmän ohjattavana,
tutustua ihmisiin ympäri maailmaa ja jakaa
heidän kanssaan sama intohimo ja inspiroitua jokaisesta heistä! Itse tanssijana ihailen
KCDC:n liikekieltä ja koen, että sain tanssijana paljon irti koko kahdesta viikosta. Minussa syttyi entistä suurempi palo tanssiin.
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Peter Östmanin (kd)
kysymys Eduskunnan
täysistunnossa 7.12.
"Arvoisa puhemies! Israel
on ostanut maansa verellään itsenäisyyssodassa,
jonka ympäröivät naapurivaltiot julistivat, aloittivat
sodan, ja sen jälkeen Israel on ollut useissa puolustussodissa. Arabeilla on 21
valtiota pääkaupunkeineen,
luonnonrikkauksia ja öljyä,
ja juutalaisilla on vain yksi
valtio, jonka pinta-ala on 1
prosentti arabien alueista.
Jerusalem ei ole koskaan
ollut minkään muun kansakunnan pääkaupunki
kuin Israelin. Se tuli Israelin pääkaupungiksi jo 3 000
vuotta sitten. Yhdysvaltojen
presidentti Trump haluaa
siirtää Yhdysvaltojen suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin, ja samalla hän tunnustaa Jerusalemin aseman
Israelin pääkaupunkina.
Kysyn: Miten Suomen
hallitus on varautunut tähän muuttuneeseen tilanteeseen? Voisiko ajatella,
että Suomikin liittyy tähän
linjaukseen?"
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Suomen 100-vuotisjuhla
noteerattiin Israelissa
Tel Avivin kaupungintalo
valaistiin Suomen itsenäisyyspäivänä 6.12. tunnin
ajaksi siniristilipun värein.
Näin Israel toivotti Suomelle hyvää sadatta itsenäisyyspäivää.

Mercedes-Benzin Digital
Hub avattiin Tel Avivissa
Digitaalisuus, autonominen
ajaminen, turvallisuus ja yhdistettävyys tulevat ohjaamaan autojen kehitystä tulevaisuudessa. Vastatakseen
näihin muutoksiin Daimler
avasi uuden Mercedes-Benz
Research & Development
Centerin Israelin Tel Aviviin. Uusi keskus työllistää
ensivaiheessa 25 digitaalisuuden ammattilaista, jotka
ovat mukana digitaalisissa
kehityshankkeissa ympäri
maailman.

46

Vuoden Ihmenainen
Kansainvälinen miesten
elämäntapalehti GQ valitsi
israelilaisen näyttelijän Gal
Gadotin Vuoden 2017 Ihmenaiseksi (Wonder Woman of
the Year).
”Kun oikean elämän ihmenainen Gal Gadot valtasi
valkokankaan viime kesän
suosikkielokuvassa Wonder
Woman, me ymmärsimme,
etteivät supersankarielokuvat olisi enää entisellään”,
kirjoitti lehden päätoimittaja.
GQ:n toimittaja Caity
Weaver matkusti Tel Aviviin
viettääkseen päivän rannalla Wonder Woman -tähden,
entisen IDF-sotilaan, Miss
Israelin ja kahden lapsen
äidin kanssa.
”Kaunein asia Gal Gadotissa on hänen hymynsä –
rehellinen ja aseistariisuva”,
kirjoittaa Weaver.

Ovh 23 €

Pasi Turunen: ISRAEL Jumalan silmäterä, maailman silmätikku

Uutiskimara

PASI
TURUNEN
on teologian
maisteri,
kristitty radiotoimittaja ja
Patmos
Lähetyssäätiön
toiminnanjohtaja.

70 VUOTTA TÄYTTÄVÄ ISRAELIN VALTIO ON NYKYAJAN IHME.
Se muistuttaa Jumalan uskollisuudesta ikiaikaisille lupauksilleen.
Mutta Israel on jatkuvasti suurennuslasin alla. Siihen kohdistuu
kritiikkiä ja huomiota, jollaista harva valtio saa osakseen.
Koko olemassaolonsa ajan rauhaan pyrkinyt Israel on joutunut puolustamaan olemassaolonsa
oikeutusta taistelukentillä ja valheellisia syytöksiä vastaan julkisen mielipiteen foorumeilla,
mediassa ja kansainvälisissä elimissä kuten YK:ssa.
Tapahtumien todelliset syy-seuraussuhteet helposti kuitenkin häviävät vääristelevän
uutisoinnin ja kuvamanipulaatioiden taakse. Kansainvälinen boikottiliike (BDS) lietsoo
Israel-vastaista mielialaa pyrkien leimaamaan Israelin apartheid-valtioksi.
Kirja osoittaa median yksipuolisen tavan käsitellä Israelia ja avaa aihetta koti- ja ulkomaisesta
valtamediasta analysoiduilla esimerkeillä. Kirja on myös tärkeä raamattuteologinen
kannanotto Israelin puolesta. Israelin asemasta käydään kamppailua myös kristittyjen mielissä.
Vieläkö Jumalan lupaukset Israelin kansalle ovat voimassa?
Mitä kaiken keskellä merkitsee Israelin siunaaminen?
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