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Arvoisa ulkoasianministeri Timo Soini

Suomen kansalaisina haluamme kiinnittää huomiotanne LAW TRAIN-projektiin, joka on osa EU:n 
Horisontti 2020 rahoitusohjelmaa.

LAW TRAIN-projektissa rakennetaan teknistä alustaa EU:n ja Israelin poliisien 
kuulustelumenetelmien yhdenmukaistamiseksi. Projekti on Israelin koordinoima ja siihen 
osallistuvat Israelin sisäisen turvallisuuden ministeriö ja Israelin kansallinen poliisilaitos, Belgian 
liittovaltion oikeuslaitos sekä Espanjan sisäministeriö ja Kansalliskaarti.1 Tämän vuoden elokuussa 
Portugalin oikeusministeriö ja sen alainen rikospoliisi vetäytyivät projektista kansalaisten jatkuvien 
kampanjoiden seurauksena. Protesteissa projekti tuomittiin de facto Israelin julmimpien käytäntöjen
normalisointina, joihin kuuluvat fyysinen ja psyykkinen kidutus, pahoinpitely, mielivaltaiset 
pidätykset, uhkailut ja etninen diskriminointi.2 Syyskuussa Belgiassa on kansalaisyhteyskuntaa 
laajasti edustava koalitio aloittanut kampanjan Oikeusministeriön ja KU Leuvenin yliopiston 
vetäytymiseksi projektista.3

Tällä hetkellä LAW TRAIN-projekti on neuvoa-antavan johtoryhmän muodostamisvaiheessa. 
Koska se edustaa poikkeuksellisen vakavaa yhteistoiminnan muotoa Israelin sotilaallisten, poliisi- 
ja turvallisuuselinten kanssa, vaadimme, että Suomi ei anna tukeaan projektille eikä osallistu siihen.

Palestiinalaiset ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat toistuvasti tuominneet Israelin sisäisen 
turvallisuuden ministeriön alaisen kansallisen poliisi- ja vankilalaitoksen järjestelmällisestä ja 
jatkuvasta ihmisoikeuksien ja kansanvälisen lain rikkomisesta.4 Yhdenmukaisesti näiden syytöksien
kanssa YK:n kidututuksen vastainen komitea on vuodesta 1994 lähtien kehottanut toistuvasti, mutta 
turhaan Israelia korjaamaan käytäntöjään.5 Tällaiset menettelytavat kuuluvat osana Israelin 
alistamisen, sotilaallisen kontrollin ja rotuerottelun järjestelmään, jota se soveltaa Palestiinan kansaa
vastaan yhdistettynä “hallinnollisiin vangitsemisiin” (ennalta ehkäiseviin ja lainmukaista 
oikeusistuntoa vailla oleviin), mielivaltaisiin pidätyksiin ja kollektiivisiin rangaistuksiin.

LAW TRAIN heikentää maamme uskottavuutta ihmisoikeuksien puolustajana ja asettaa Suomen 
ristiriitaan sen omien kansainvälisen lain mukaisten sitoumusten ja säännösten kanssa. Se tekee 
maastamme osallisen Israelin suorittamiin ihmisoikeuksien ja kansainvälisen lain vastaisiin 
rikkomuksiin:

 Yhteistyö Israelin poliisivoimien ja sisäisen turvallisuuden ministeriön kanssa rikkoo 
räikeästi EU:n tavoitetta “varmistaa, että kidutuksen ja muunlaisen pahoinpitelyn ehdoton ja 
poikkeukseton estäminen pannaan voimaan”6. Siitä huolimatta, että Israelin 
kuulustelukäytäntöihin kuuluu järjestelmällinen kidutuksen ja pahoinpitelyn käyttö, LAW 
TRAIN työskentelee siihen osallistuvien poliisivoimien kanssa kaikilla tasoilla niiden 
kuulustelukokemuksen hyödyntämiseksi. Lisäksi Israel jakaa EU:lle ja sen jäsenvaltiolle 
jopa sellaisia tietoja, jotka on saatu kidutusta ja pahoinpitelyjä hyväksi käyttävissä 
kuulusteluissa. EU:lla on selvä periaate olla käyttämättä kidutuksella saatuja tietoja7.

1  http://www.stopthewall.org/sites/default/files/LAWTRAIN%20-%20EU%20license%20for%20Israeli%20torture.pdf

2  https://bdsmovement.net/news/portuguese-government-withdraws-controversial-project-israeli-police-following-bds-pressure

3  http://stopthewall.org/2016/09/29/belgium-students-against-law-train-professors-don-t-wipe-your-feet-palestinian-human-righ

4  https://www.adalah.org/en/content/view/8794

5  http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=ISR&Lang=EN

6  https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vj6ipo91b0v2



 Suorittaessaan projektiin liittyviä tehtäviä, kuten on-line-keskusteluja, siihen osallistuvat 
poliisiviranomaiset eivät poistu miehitetyssä Itä-Jerusalemissa sijaitsevasta päämajastaan. 
Näin ollen osa projekista toteutetaan miehitetyillä palestiinalaisalueilla, mikä on vastoin 
Israelin viranomaisten toimikelpoisuutta koskevia linjauksia.8

 Sallimalla Israelin käyttää poliisien koulutuksessa käytettyä teknologiaa projekti tukee ja 
laillistaa Israelin laittomia menettelytapoja.

 Se lisää riskiä epäinhimillisten käytäntöjen leviämiseen Euroopan oikeuslaitoksissa ja voi 
luoda Euroopan kansalaisiin kohdistuvia riskejä.

 Israelilaiston laitosten koordinoima “terroristisen toiminnan simulointimallien luominen”9 
lisää riskiä islamofobisten ja rasististen ennakkoluulojen leviämiselle eurooppalaisen poliisi-
ja vankilahenkilöstön keskuudessa.

Mielestämme Suomi, joka on tunnettu ihmisoikeuksien edistäjänä, asettaa itsensä hyvin 
ristiriitaiseen asemaan rahoittamalla ja tekemällä yhteistyötä sellaisten instituutioiden kanssa, jotka 
rikkovat järjestelmällisesti ihmisoikeuksia.

Tästä syystä

 Pyydämme Teitä varmistamaan, että mikään Suomen viranomainen ei osallistu LAW 
TRAIN-projektiin neuvoa-antavaan johtokuntaan ja, jos sellainen edustus on jo olemassa, 
seuraamaan Portugalin esimerkkiä ja vetäytymään projektista.

 Pyydämme Teitä vaikuttamaan siihen, että EU:n rahoitus israelilaisille sotilaallisen ja 
sisäisen turvallisuuden alan yrityksille sekä israelilaisille sotilas-ja turvallisuuselimille 
Horisontti 20-ohjelman puitteissa lopetetaan välttämättömänä askeleena kohti sellaista EU:n
toimintaa, joka todella tukee ihmisoikeuksien ja kansainvälisen toteutumista Palestiinassa.
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7  “[...] information which has clearly been obtained by a third State in obvious violation of human rights shall not be processed.” http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:325:0006:0011:EN:PDF

8  https://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/related-links/20130719_guidelines_on_eligibility_of_israeli_entities_en.pdf

9  http://cordis.europa.eu/project/rcn/194874_en.html


