
Vetoomus Suomen ammattiliitoille toimintaan oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan 

saamiseksi Israelin ja palestiinalaisten välille 

 

 

Kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen periaatteisiin kuuluu yleismaailmallisten 

yhteiskunnallisten perusoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäminen 

maailman kaikissa maissa. Ehkä hienoin yksittäinen saavutus oli Etelä-Afrikan 

rotusortohallinnon painostaminen luopumaan vallasta, missä maailmanlaajuinen 

ammattiliittojen osallistuminen oli ratkaisevaa ja missä Suomenkin ammattiliitot olivat 

kiitettävästi mukana. 

 

Etelä-afrikkalaisen Nobelin rauhanpalkinnon saajan piispa Desmond Tutun mukaan Israel 

syyllistyy samanlaiseen apartheid-politiikkaan palestiinalaisia kohtaan kuin aikoinaan mustia 

diskriminoiva Etelä-Afrikan rotuerotteluhallinto. Desmond Tutun mukaan nyt Israeliin tulee 

kohdistaa sanktioita ja boikotteja kuten aikaisemmin Etelä-Afrikkaan, missä ilman niitä ei olisi 

päästy demokratiaan.i 

 

Israel on pilkkonut sotilasalueiden, siirtokuntien ja vain israelilaisille tarkoitettujen 

tieverkostojen avulla miehitetyt alueet pieniksi erillisiksi ja elinkelvottomiksi enklaaveiksi, 

joiden välistä kulkua se rajoittaa ankarasti. Näiden esteiden ja Israelin asettamien rajoitusten 

vuoksi palestiinalaiset eivät voi kehittää talouttaan eivätkä käydä kauppaa ulkomaailman 

kanssa. Palestiinalaisten viljelyksiä ja rakennuksia tuhotaan ja heille kuuluvia vesi- ja muita 

luonnonvaroja otetaan Israelin ja siirtokuntien käyttöön. Palestiinalaiset kärsivät jatkuvasta 

väkivallasta ja nöyryytyksistä siirtokuntalaisten ja miehitysjoukkojen taholta, vaikka 

kansainvälinen oikeus velvoittaa Israelin asevoimia suojelemaan palestiinalaisia. 

Miehitysjoukot ja siirtokuntalaiset surmaavat vuosittain satoja palestiinalaisia, ja heitä 

pidätetään ja pidetään vangittuina mielivaltaisesti usein ilman oikeudenkäyntejä. Saarrossa 

elävät gazalaiset ovat olleet kansainvälisen oikeuden vastaisen kollektiivisen rangaistuksen 

kohteina jo kahdeksan vuotta. Aika ajoin puhkeavissa laajemmissa yhteenotoissa on todettu 

sotarikoksen tunnusmerkit. 

 

Ilman pysyvää rauhaa on luultavaa, että Israelin suurhyökkäykset palestiinalaisia vastaan 

tulevat toistumaan. Myös Israelin itsensä tulevaisuus joutuu uhatummaksi. Ainoa kestävä 

ratkaisu on YK:n päätöslauselmien toteuttaminen ja kansainvälisen oikeuden mukainen, 

kaikkien osapuolien oikeuksia kunnioittava ratkaisu, kuten Palestiinan valtion perustaminen 

kansainvälisesti tunnustetuille vuoden 1967 rajoille. Kuitenkin viimeistään viimeisimmät 

rauhanneuvottelut, joiden aikanakin Israel jatkoi siirtokuntien laajentamista ja palestiinalaisiin 

kohdistuvaa väkivaltaa osoittivat, että nyky-Israelilla ei ole mitään aikomusta mukautua 

kansainvälisen oikeuden vaatimuksiin ja sallia Palestiinan valtion syntyminen. Nyt jos koskaan 

tarvitaan maailman kansalaisjärjestöjen painostusta Israelia kohtaan, jotta se lopettaisi 

siirtokuntien laajentamisen ja suostuisi edellytysten luomiseen rauhanratkaisulle. 

 

Palestiinan kansalaisyhteiskunta onkin esittänyt maailman kansalaisjärjestöille ja 

omaatuntoaan kuunteleville ihmisille vetoomuksen, jonka on allekirjoittanut suuri joukko 

palestiinalaisia kansalaisjärjestöjä, ammattiliittoja ja muita organisaatioita. Vetoomuksessa 

kehotetaan ottamaan käyttöön laajoja boikotteja, tekemään aloitteita investoinneista 

pidättäytymiseksi sekä painostamaan hallituksia ottamaan käyttöön vienti- ja tuontikieltoja ja 

sanktioita Israelia kohtaan.ii Myös Palestiinan ammattiyhdistysliike on Etelä-Afrikan 

ammattiyhdistysten kongressin tukemana vedonnut maailman ammattiliittoihin, jotta ne 

kieltäytyisivät Israelista tulevien ja sinne menevien tuotteiden käsittelystä, vetäisivät eläke- ja 

muut sijoituksensa Israelia tukevista kohteista, purkaisivat suhteensa siirtokuntia tukeviin 

israelilaisiin ammattiliittoihin ja tukisivat sotilaallisten tuotteiden vienti- ja tuontikieltoa Israelin 

kanssa.iii 

 

Euroopan unioni ja sen jäsenmaat ovat perinteisesti tyytyneet Israelin siirtokuntapolitiikkaa 

arvosteleviin lausuntoihin. Viime aikoina valtiot ja yritykset ovat ryhtyneet myös Israeliin ja 

siirtokuntiin kohdistuviin konkreettisiin toimiin: 



- Euroopan unioni on antanut asetuksen, jonka mukaan mikään siirtokunnissa toimiva 

yritys tai muu yhteisö ei voi osallistua EU:n ja Israelin yhteisiin hankkeisiin eikä voi 

saada rahoitustukea.iv EU alkaa myös estää eläinperäisten maataloustuotteiden tuontia 

siirtokunnista.v Tämä tarkoittaa mahdollisesti konkreettisten toimien alkamista EU:n 

taholta Israelin laittomia siirtokuntarakenteita vastaan. 

- Suuri osa Euroopan maista, Suomi mukaan lukien, on julkaissut varoituksen liike-

elämälle ryhtymisestä siirtokuntiin kytkeytyviin liiketoimiin.vi 

- Espanja on jäädyttänyt asemateriaalin viennin Israeliin.vii 

- Useat pankit, eläkerahastot ja muut yritykset eri maissa ovat luopuneet omistuksistaan 

siirtokuntiin kytkeytyvissä israelilaisissa ja muissa yrityksissä, Suomessa muun muassa 

Nordea.viii 

- Useat vähittäiskaupat, kuten Suomessa Kesko ja S-ryhmä, eivät enää ota myyntiin 

siirtokunnista tulevia tuotteita tai vaativat niiden merkitsemistä.ix 

 

Tuen ilmaisut palestiinalaisten oikeuksien toteuttamiseksi ja vaatimukset Israelin ja 

siirtokuntien boikotoinnista ja sanktionnista ammattiyhdistysliikkeen ja poliittisten puolueiden 

taholta ovat lisääntyneet: 

- International Trade Union Confederation (ITUC), joka edustaa 176 miljoonaa 

työntekijää 161 maassa, ja All IndustriALL Gobal Union, joka edustaa 50 miljoonaa 

työntekijää 140 maassa, vaativat välitöntä asevientikieltoa, Gazan saarron 

lopettamista, Israelin rakentaman eristysmuurin purkamista ja kahden valtion ratkaisua 

kansainvälisen lain vaatimusten mukaisestii.x 

- ITUCin puheenjohtaja Joao Felicio on ilmaissut tukensa Israeliin kohdistuville 

boikoteille, investoinneista pidättäytymisille ja sanktioille.xi 

- Maailman ammattiyhdistysten liitto (World Federation of Trade Unions, WFTU) 

tuomitsee Israelin politiikan ja siirtokuntien laajentamisen ja ilmaisee solidaarisuutensa 

palestiinalaisille työläisille ja Palestiinan kansalle vapaan Palestiinan puolesta.xii 

- Kansainvälinen ammattiliittojen solidaarisuusverkosto (International trade union 

network of solidarity and struggle) kehottaa vaikuttamaan ammattiliittoihin, jotta ne 

muun muassa katkaisisivat suhteensa Israelin ammattijärjestöön Histadrutiin (joka 

toimii vain juutalaisten työntekijöiden puolesta), vahvistaisivat suhteitaan 

palestiinalaisten ammattiliittoihin ja työntekijöihin, kehittäisivät 

solidaarisuuskampanjoita palestiinalaisten puolesta ja tukisivat palestiinalaisten 

alullepanemaa BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) -kampanjaa.xiii 

- Myös yksittäiset ammattiliitot ovat vaatineet miehitetyiltä alueilta tulevien tuotteiden 

tuontikieltoa, kuten Irlannin Mandate Trade Union ja Britannian National Union of Rail, 

Maritime and Transport Workers (RMT).xiv 

- Suomen, Ruotsin, Norjan ja Islannin sosiaalidemokraattisten puolueiden puheenjohtajat 

kannattavat miehitetyillä alueilla tuotettujen tuotteiden merkintää, kehottavat yrityksiä 

olemaan käymättä kauppaa tavaroilla ja palveluilla miehitetyltä alueelta ja lupaavat 

työskennellä kansainvälisesti, jotta miehitetyillä alueilla tuotetuille tuotteille saadaan 

kieltoja.xv 

- EU-parlamentin S&D-ryhmän puheenjohtaja vaatii sodan pysäyttämiseksi konkreettisia 

toimia ja sanktioita, aseidenvientikielto mukaan luettuna.xvi 

 

Pyydämme suomalaisia ammattiliittoja vastaamaan palestiinalaisten vetoomukseen 

ja toimimaan oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saamiseksi Israelin ja 

palestiinalaisten välille 

 

- ilmaisemalla tukensa palestiinalaisten vapautumispyrkimyksille miehityksestä, 

- irtisanomalla suhteet miehitystä ja siirtokuntia tukeviin israelilaisiin 

ammattiliittoihin, 

- vaatimalla Euroopan unionia jäädyttämään assosiaatiosopimus Israelin kanssa 

kunnes Israel alkaa noudattaa kansainvälistä ja humanitaarista oikeutta, 

- vaatimalla Suomen valtiota ja Euroopan unionia jäsenvaltioineen lopettamaan 

asekauppa Israelin kanssa, 



- vaatimalla Suomen valtiota ja Euroopan unionia kieltämään kaikkien 

siirtokunnista peräisin olevien ja niihin kytkeytyvien tuotteiden tuonti, 

- levittämällä kuluttajien ja jäsentensä keskuudessa tietoa siirtokuntatuotteista 

ja kehottamalla olemaan ostamatta niitä, 

- vaatimalla yrityksiä pidättäytymään liiketoimista ja investoinneista 

siirtokuntiin kytkeytyvien israelilaisten ja muiden yritysten kanssa. 

 

Välittömänä askeleena liitot ja jäsenyhdistykset voisivat irtisanoutua siirtokunnissa tuotettujen 

ja niihin kytkeytyvien yritysten tuottamien tuotteiden ja palveluiden hankkimisesta. Tällaisia 

ovat muun muassa Eden-lähdevesixvii ja G4S-turvapalvelutxviii. 
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