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Palestiinan ahdinko

Yhdysvaltain vuonna 2003 liittolaisineen tekemä lai-
ton Irak-hyökkäys johti Lähi-idän epävakauden syven-
tymiseen muun muassa terroristijärjestöjen kasvun 
myötä. Tätä historiaa ei mielellään muistella. Konflik-
tien noteeraaminenkin on epätasaista. Länsimaiden 
mediassa kerrotaan Syyrian tragediasta. Jemenin sota 
on jätetty varjoon. Samoin ovat unohtuneet Palestii-
na, ja varsinkin Gaza. USA:n lähetystö siirtyy Jerusa-
lemiin 15.5.2018, jolloin on kulunut 70 vuotta Israelin 
perustamisesta, joka palestiinalaisille symboloi Nak-
baa, katastrofia. Heistä ei välitetä.

Kun median huomio on muualla, Israel voi jatkaa 
palestiinalaisten kuristamista. Maan ryöstämisen ja ta-
lojen purkamisen ohella Israel kouluttaa arabiaa osaa-
via erityisjoukkoja soluttautumaan palestiinalaisten 
mielenosoituksiin ja ”nostattamaan henkeä” aloitta-
malla kivien heittelyn. Kun palestiinalaisnuoret yhty-
vät toimiin, soluttautujat vetävät pistoolit esiin ja am-
puvat tai vangitsevat mielenosoittajia.

AKYS sai huhtikuun lopussa viestin Gazan yhteis-
työjärjestöltä, Palestinian Medical Relief  Societyn Ga-
zan toimiston Loreina Tarazilta, joka kertoo, että 
elämä Gazan kaistaleella on huonontumassa vakavas-
ti. Tämä koskee kaikkia elämän osa-alueita. Gaza on 
romahduksen partaalla. Aliravitsemus on silmiinpistä-
vää. Neljännesmiljoona ihmistä on ilman työtä ja 80 % 
asukkaista elää köyhyysrajan alapuolella. Gaza tarvit-
see akuutisti humanitaarista apua.

Itseään Palestiinan ystävänä pitävän Euroopan uni-
onin toiminta Israel–Palestiina-konfliktissa on ristirii-
tainen. Israelilaiset sotilastekniset yritykset ovat saa-
neet EU-rahoitusta mm. Horizon 2020 -tutkimus- ja 
innovaatio-ohjelmasta. Ohjelman tukea saa myöntää 
vain siviilitarkoituksiin. Homman juju on siinä, et-
tä tukea saaneet projektit ovat luonteeltaan kaksois-
käyttöisiä ja palvelevat sekä siviili- että sotatarkoituk-
sia. Eurooppalaisten veronmaksajien rahoja kanavoi-

tuu ”rajavalvonnan” ja ”väestönhallinnan” merkeissä 
Länsirannan muuriin ja Gazan saarron tukemiseen ja 
”tosioloissa testattuun” sotateknologiaan.

Kritiikki on kuitenkin kasvamassa:
YK:n tuore raportti toteaa, että ei vain Israelin mie-

hitystoimet, vaan miehitys itse on kansainvälisen lain 
vastainen. Raportti kehottaa YK:n jäsenvaltioita estä-
mään kaikkien organisaatioidensa ja yritystensä miehi-
tystä tukevat toiminnat ja tarkistamaan yhteistyötään 
miehittäjän kanssa niin kauan kuin se pitää yllä laiton-
ta miehitystä. (YK:n miehitettyjen palestiinalaisaluei-
den humanitääristen oikeuksien erikoistarkkailijan ra-
portti A/72/556.) Toisessa, vuoden takaisessa rapor-
tissa (Israeli Practices towards the Palestinian People 
and the Question of  Apartheid) kehotetaan tukemaan 
BDS-kampanjaa ja todetaan Israelin luoneen apart-
heid-järjestelmän, joka sortaa ja dominoi palestiina-
laisväestöä. Nämä raportit YK on joutunut Israelin ja 
USA:n vaatimuksesta hyllyttämään.

BDS-liike on nimetty Nobel-rauhanpalkintokandi-
daatiksi. Esitystä voi kannattaa osoitteessa https://se-
cure.everyaction.com/cA1n1UI57Uikfv7e0f2YMw2.

3.5.2018

Ilona Junka
puheenjohtaja 

https://secure.everyaction.com/cA1n1UI57Uikfv7e0f2YMw2
https://secure.everyaction.com/cA1n1UI57Uikfv7e0f2YMw2
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Hala ja Dalal,
työtoverukset sosiaalityössä
“Beit Atfal Assumoudin lasten-
tarhat ovat YK:n avustusjärjes-
tö UNRWAn mukaan parhaita 
Pohjois-Libanonin pakolaislei-
reissä”, kehuvat sosiaalityön-
tekijät Hala Al Sayed ja Dalal 
Shahrour. Itse he kuitenkin ai-
kanaan väsyivät lastentarha-
työhön. “Vastasin kolmenkym-
menen lapsen luokasta yksin. 
Lasten ohjaamisessa pitää olla 
kaikki aistit valppaana joka het-
ki”, kertoo Dalal. Järjestön joh-
tajan kanssa neuvoteltuaan he 
siirtyivät varhaiskasvatuksesta 
mielenterveystyöhön, Tripolin 
pakolaisleirien perheneuvoloi-
den sosiaalityöntekijöiksi, Da-
lal 12 vuotta ja Hala 3 vuotta sit-
ten. 

He ovat pätevöityneet toimipaik-
kakoulutuksen avulla. Dalal on li-
säksi kouluttautunut musiikkitera-
piaan. Kummankin mielestä las-
tentarhakokemuksesta on kuiten-
kin paljon hyötyä perheneuvolan 
sosiaalityössä, onhan se työtä las-

ten ja heidän perheidensä kans-
sa. Vaikka työssä joutuu kohtaa-
maan hädänalaisissa oloissa eläviä 
perheitä, he ovat hyvin tyytyväisiä 
työhönsä. “Meidän palvelumme perus-
tuu todella tarpeeseen. Autamme lapsen 
kuntoutuksen ohella lasten asioissa neu-
vottomia vanhempia toimintakykyisik-
si”, toteaa Hala. 

AKYSin ja ulkoministeriön tu-
kemiin perheneuvoloihin otettiin 
viime vuonna 337 uutta lasta ja ne-
lisensataa lasta jatkoi terapiassaan. 
Dalalin mukaan Beddawin perhe-
neuvolatiimi kehitti 2017 monella 
tavoin toimintansa. Tiimi selkeytti 
valistustyötään: mitä teemoja käsi-
tellään minkin ikäisten lasten van-
hempien kanssa. Vanhempain-
komiteaa tuettiin suunnitelmal-
lisempaan toimintaan. Psykologi 
koulutti lastentarhan työntekijöi-
tä tunnistamaan lasten kehitysvai-
keuksia ja tarvittaessa ohjaamaan 
perheneuvolaan. Odotuslistalla 
olevien lasten tilanne kartoitettiin 
määräajoin. Erityislasten perhei-
tä autettiin löytämään sopiva eri-

tyiskoulu lapselle ja räätälöitiin tu-
kiohjelma perheneuvolassa (15 las-
ta). Toisten paikallisten järjestöjen 
kanssa yhdessä kehitettiin toimin-
taa koulunkäynnin keskeyttämisen 
ehkäisyksi ja naisiin kohdistuvan 
välivallan ehkäisemiseksi. 

Halan perheneuvolassa Nahr el-
Baredissa, (15 km Tripolista poh-
joiseen) hyödynnettiin paikallisen 
yhteistyön merkeissä UNICEFin 
rahoittaman ison psykososiaali-
sen tukihankkeen mahdollisuuksia 
perheneuvolan lasten hoidon tu-
eksi. Hala oli kokenut myös yleen-
sä ongelmallisena pidetyn UNR-
WA-yhteistyön hyödyllisenä, eri-
tyisesti UNRWAn lastensuojelu-
osaston kanssa. Halan mukaan 
heidän tiiminsä haluaa myös tiimi-
kokouskäytännöllä varmistaa, et-
tä kaikki tiimin jäsenet ovat tietoi-
sia käynnistettyjen toimien kulus-
ta, esimerkiksi miten lastentarhan 
kanssa tehtävä työ edistyy. Hala on 
vetänyt vuoden 2017 huhtikuusta 
lähtien Nour Al Alin, psykomoto-
risen terapeutin kanssa ryhmää vii-

Hala Al Sayed, Nahr el-Baredin perheneuvolan sosiaalityöntekijä. Dalal Shahrour, Beddawin perheneuvolan sosiaalityöntekijä.
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delle autistiselle lapselle psykiatri 
Viviane Sanehin ohjauksessa.

Erityislasten vanhemmat toivo-
vat Halan mukaan tiimiltä kannan-
ottoa varsinkin siihen, miten oma-
toimiseksi lapsi voi kehittyä. Hala 
työskenteleekin niin kutsutun Por-
taat-menetelmän kanssa. Hän me-
nee havaintovälineiden kanssa lap-
sen kotiin ja leikkii lapsen kanssa 
asiassa, joka on ongelmallinen. Ta-
voitteena on, ettei lapsen tarvitse-
ma tuki rajoitu vain perheneuvo-
lan vastaanottokäynteihin, vaan et-

tä vanhemmat itse osaisivat ottaa 
perheen arkielämässä huomioon 
sen taidon vahvistamista, mistä he 
ovat olleet huolissaan. “Oli suuren-
moista”, kertoo Hala, “kun työskente-
lin erään 2 ½-vuotiaan puhumattoman 
tytön kanssa. Kuukauden kuluttua hän 
sanoi yhden sanan. Kohta äiti tuli ja 
kertoi, että tyttö on sanonut jo kolme sa-
naa.”  Rankkana tehtävänä Halal-
la on parhaillaan miettiä sellaisen 
13-vuotiaan pojan tilannetta, joka 
ei ole koskaan käynyt koulua. 

Sosiaalityöntekijät ovat perhe-
neuvoloiden kokopäiväisiä työn-
tekijöitä, muut ammattilaiset työs-
kentelevät 1-2 päivänä viikossa. 
Hala ja Dalal asuvat paikallisissa 
leireissä. Työmatka ei ole ongelma, 
kuten Tripolin aseellisten konflik-
tien takia on Beirutista tuleville te-
rapeuteille. Työssään Hala ja Dalal 
ovat kuin kotonaan sekä asumisen, 
osaamisen että tavoitteiden kan-
nalta.

Sirkku Kivistö

Dalal Shahrour soittamassa pianoa.
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Autonomisten ay-liikkeiden
protesti Algeriassa
Vuodesta 1990 lähtien Algerias-
sa on toiminut kymmeniä itse-
näisiä ammattiyhdistysliikkeitä, 
jotka vaativat demokraattisten 
rakenteiden vahvistamista sekä 
parannuksia työläisten oikeuk-
siin. Autonomiset ay-liikkeet 
ovatkin merkittävä osa laajem-
paa oppositiorintamaa, johon 
kuuluu myös poliittisia puoluei-
ta, ihmisoikeusjärjestöjä ja kan-
salaisyhteiskuntaa laajemmin. 
Koska Algerian hallitus rajoit-
taa oppositioliikkeen toimintaa, 
myös ay-liike on muovautunut 
perinteisestä ammattiyhdistys-
toiminnasta kohti protestiliiket-
tä.

Välimerellisen sijaintinsa johdosta 
Algeria on saanut vaikutteita lukui-
sista korkeakulttuureista aina foi-
nikialaisista Roomaan ja Bysantista 
eri islamin suuntauksiin. Espanjalai-
set valloittivat ja perustivat rannik-
kokaupunkeja 1500-luvulla, kunnes 
ottomaanit saivat alueen hallintaan-
sa 300 vuodeksi. Vuonna 1830 alkoi 
Ranskan 132 vuotta kestänyt miehi-
tys, joka niin ikään vaikutti Algerian 
yhteiskuntarakenteisiin. Myös am-
mattiyhdistysliikkeillä on Algeriassa 
pitkät perinteet. Ensimmäiset liik-
keet perustettiin idässä sijaitsevassa 
Constantinen kaupungissa jo vuosi-
en 1880 ja 1890 välillä ranskalaisten 
siirtolaisten toimesta ja ensimmäi-
nen lakko oli vuonna 1888 pääkau-
pungissa Alger’ssa.

Ay-liikkeet toimivat ranskalai-
sen keskusjärjestön Confédération 

générale du travail (CGT) alaisuu-
dessa. Bolševikkien perustama kol-
mas internationaali, Komintern, 
jakoi ay-liikkeet myös Algeriassa 
vallankumouksellisiin ja reformis-
teihin. Vallankumoukselliset, jotka 
halusivat kuulua kolmanteen inter-
nationaaliin, perustivat keskusjär-
jestön Confédération générale du 
travail unitaire (CGTU). Etenkin 
1920-luvulta lähtien Algeriassa al-
koi kehkeytymään itsenäisempiä 
kansalaisyhteiskuntaliikkeitä, jotka 
vaikuttivat nationalististen pyrki-
mysten muotoutumiseen. Järjestö-
toimintaa syntyi ylemmän luokan 
parissa klubeissa (nadi) ja työväes-
tön parissa kahviloissa (café). Nä-
mä tilat olivat hyvin miesvaltaisia, 
mutta mahdollistivat algerialais-
ten ja eurooppalaisten siirtolaisten 
kohtaamiset. Algerialaiset olivat 
toisen luokan kansalaisia ja heidän 
lailliset ja poliittiset toimintamah-
dollisuutensa olivat rajalliset.

Vähitellen he onnistuivat pe-
rustamaan poliittisia liikkeitä. Re-
formistinen suuntaus kehkeytyi 
ranskalaiseen elämäntapaan so-
peutuneesta eliitistä. Sitä edustivat 
nuoralgerialainen liike ja uskon-
nollisempi ulamaa-liike. Radikaa-
limpaa suuntausta edustivat kom-

munistinen puolue ja kansallismie-
lisen Messali Hadjin ympärille 
muotoutunut messalisti-liike. Po-
liittiset liikkeet vaikuttivat algeria-
laisen ay-liikkeen kehittymiseen. 
Rauhanomaisten nationalististen 
pyrkimysten epäonnistuttua maan 
itsenäistymistä tavoitteleva liike ra-
dikalisoitui. Vuonna 1954 Algerian 
vapautusrintama Front de Libéra-
tion Nationale (FLN) otti aloitteet 
käsiinsä ja aloitti aseellisen vapaus-
taistelun Ranskan siirtomaahallin-
toa vastaan. Sota kesti kahdeksan 
vuotta, ja sitä pidetään yhtenä ran-
kimmista dekolonisaatioprosessin 
kamppailuista.

Ammattiyhdistysliikkeen 
synty

Vapaussodan alkuvaiheissa syntyi-
vät myös ensimmäiset algerialais-
ten itsensä perustamat ay-liikkeet, 
sillä algerialaisten työläisten oli ol-
lut vaikea osallistua ranskalaisten 
ammattiyhdistystoimintaan, jon-
ne heitä oli integroitu jonkin ver-
ran lähinnä sosialistien ja anarkis-
tien toimesta. Vuonna 1955 Alge-
rian kommunistinen puolue (PCA) 
perusti UGSA:n (Union générale 
des syndicats algériens). Seuraava-
na vuonna aseellista taistelua käy-
nyt FLN perusti UGTA:n (Union 
générale des travailleurs algériens) 
ja toinen kansallismielinen messa-
listinen-liike USTA:n (Union syn-
dicale des travailleurs algériens). 
FLN raivasi muut kilpailevat liik-
keet vähitellen syrjään ja monopo-Algerin kaupungin ranta.
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lisoi vapaustaistelun. Itsenäistymi-
sen jälkeen vuonna 1962 Algeriaan 
syntyi yksipuoluejärjestelmä, johon 
FLN integroi myös itsenäisesti toi-
mineen UGTA:n. Ay-liikkeestä tu-
li osa valta-apparaattia ja vähitellen 
UGTA:n alkuperäisjäsenet joutui-
vat tekemään tilaa puoluetekno-
kraateille, minkä seurauksena myös 
työväestö vähitellen vieraantui ay-
liikkeen toiminnasta.

Yksipuoluejärjestelmä sulautti 
presidentti Houari Boumedien-
nen kaudella 1960- ja 1970-luvuil-
la yhteiskunnalliset liikkeet osak-
si puoluetta. Monella tapaa itse-
näistymisen jälkeistä aikaa voidaan 
kuitenkin pitää yhteiskunnallisen 
nousun aikana ja öljy- ja maakaa-
suvarojen kansallistaminen auttoi 

monia nousemaan sosiaalisessa hie-
rarkiassa. Öljyn hinnan pudotessa 
1980-luvun puolivälissä tyytymättö-
myys, etenkin nuorten keskuudes-
sa, kasvoi. Algeriassa puhkesi vuon-
na 1988 mellakoita, jotka levisivät 
teollisuusalueilta ja laitakaupungeis-
ta nuorten toimesta ympäri maa-
ta. Poliisi tukahdutti mellakat voi-
makeinoin, mutta joutui taipumaan 
demokraattisiin uudistuksiin. Halli-
tuksesta riippumattomien liikkeiden 
perustaminen sallittiin perustuslail-
lisessa uudistuksessa vuonna 1989 
ja seuraavana vuonna alkoi syntyä 
uusia poliittisia puolueita, kansalais-
järjestöjä ja autonomisia ay-liikkeitä 
kuin sieniä sateella.

Maassa järjestettiin myös ensim-
mäiset demokraattiset vaalit. Hal-

litseva puolue FLN, joka oli moni-
en mielestä pahasti korruptoitunut, 
koki ensin paikallisvaaleissa rökäle-
tappion islamilaiselle pelastusrinta-
malle (FIS), ja kun islamistit eteni-
vät kohti voittoa myös parlamentti-
vaaleissa, Algerian armeija keskeyt-
ti demokraattisen kokeilun ja maan 
presidentti Bendjedid Chadli 
erosi. Algeria vajosi veriseen sisäl-
lissotaan, jossa armeija taisteli is-
lamistiryhmittymiä vastaan. Läpi 
1990-luvun jatkuneissa taisteluis-
sa arviolta 150 000–200 000 hen-
keä sai surmansa. Molempien osa-
puolten väitetään syyllistyneen 
joukkomurhiin. ”Mustaksi vuosi-
kymmeneksi” kutsuttu 1990-luku 
oli vaikeaa aikaa juuri syntyneelle 
autonomiselle ay-liikkeelle. Sen oli 
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Mielenosoitus Tunisian rajalla. Aktivistit heiluttavat Algerian rajalla passiaan protestiksi, kun viranomaiset estivät heidän pääsynsä 
Tunisin Maailman sosiaalifoorumiin maaliskuussa 2013.
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haastavaa mobilisoida algerialaisia 
mukaan toimintaan ja nostaa kes-
kusteluun työoloihin liittyviä kysy-
myksiä. Algeria oli ajautunut alhais-
ten öljyn hintojen ja sisällissodan 
myötä yhä riippuvaisemmaksi Bret-
ton Woods1 -järjestelmästä. UGTA 
oli voimaton julkisen sektorin alas-
ajon edessä, jota IMF:n vaatimat 
rakennesopeutusohjelmat vaativat.

Uusi nousukausi
ja uudet haasteet

Jo 1960-luvulla ulkoministerinä 
toi mineen Abdelaziz Boutefli-
kan noustua maan presidentiksi 
vuonna 1999 rauhanneuvottelut al-
koivat tuottaa tulosta samalla kun 
aseellisten islamistiryhmittymien 
voimat alkoivat hiipua. Siirryttäes-
sä 2000-luvulle laajamittaiset taiste-
lut taukosivat. Öljyn hinnan nousu 
vahvisti hallituksen, poliittisen val-
taeliitin ja armeijan asemaa. Auto-
nominen ay-liike pyrki haastamaan 
valtaapitäviä järjestämällä lakko-
ja, mielenilmauksia ja nälkälakkoja. 
Raskas 1990-luku oli kuitenkin pas-
sivoinut algerialaisia niin, ettei juu-
ri kukaan halunnut häiritä haurasta 
rauhaa. Elintason jatkuva nousu on 
lisännyt hallituksen suosiota.

Autonomiset ay-liikkeet, eten-
kin hallitusta voimakkaasti kritisoi-
vat, kuitenkin valtasivat julkisia ti-
loja, osoittivat mieltä ja verkostoi-
tuivat kansainvälisten järjestöjen 
kanssa. Kriittisinä järjestöjä olivat 
muun muassa julkisella sektorilla 
toimiva SNAPAP, opetusalalla toi-
mivat CNES, CLA ja CNAPEST 
sekä terveydenhuoltoalan SNPSP 
ja SNPSSP. Autonomiset ay-liik-
keet mobilisoivat jäseniä väestön 
eri kerroksista. Mukana toimin-
nassa on miehiä ja naisia, sekulaa-
reja ja islamisteja, oikeistolaisia ja 
vasemmistolaisia. Aktivistit syyt-
tävät hallitusta ihmisoikeusrikko-
muksista, mikä on johtanut yhteis-
työhön kansainvälisten ja kotimais-
ten ihmisoikeusjärjestöjen kanssa. 
Muutamien poliittisten puoluei-
den kanssa autonomiset ay-liikkeet 
muodostavat keskeisen osan maan 
melko heikosta oppositiosta. Op-
positio kritisoi hallitusta korrupti-
osta, valtion varojen väärin käytös-
tä ja nepotismista.

Vuoden 2011 kansannousujen, 
valtamediassa kutsutun ”Arabike-
vään”, yhteydessä autonomiset ay-
liikkeet pyrkivät yhteistyössä oppo-
sitiopuolueiden ja kansalaisjärjestö-
jen kanssa painostamaan hallitusta 
eroamaan. Tunisiassa ja Egyptissä 
ay-liikkeellä oli merkittävä rooli Zi-

ne El Abidine Ben Alin ja Hosni 
Mubarakin eroamiseen johtaneis-
sa suurmielenosoituksissa. Algeri-
assa kansa ei seurannut. Sisällisso-
dan aiheuttama väsymys ja koke-
mukset paranevista yhteiskunnalli-
sista oloista saivat ihmiset jäämään 
kotiin, vaikka maa kärsii monista 
samoista sosiaalisista epäkohdis-
ta, jotka johtivat laajoihin kansan-
nousuihin naapurimaissa. Syyri-
an ja etenkin Libyan sisällissodat 
muistuttavat algerialaisia 1990-lu-
vun raakuuksista. Nato-maiden so-
tilaalliset interventiot muistuttavat 
Ranskan siirtomaa-ajasta ja maan 
vakaus näyttäisi olevan keskeinen 
prioriteetti.

Vuonna 2014 maan sairas presi-
dentti Bouteflika valittiin neljännel-
le kaudelle samalla kun algerialaiset 
vaivautuivat laiskasti vaaliuurnille. 
Vaikka maan valtaapitävään eliit-
tiin suhtaudutaan pessimistisesti, 
vielä vähemmän kannatusta tuntuu 
keräävän oppositioryhmien toi-
minta, joita syytetään maan desta-
bilisaatiosta Yhdysvaltain ja Rans-
kan eduksi. Kriittisen autonomisen 
ay-liikkeen tulevaisuus näyttääkin 
monella tapaa haastavalle. Se ei ole 
pystynyt vaikuttamaan maan työ-
läisten oloihin hallituksen estäessä 
sen toimintaa ja liike on vähitellen 
ajautunut perinteisen ay-liikkeen si-
jaan pikemminkin protestiliikkeek-
si. UGTA:n ja hallitusta myötäile-
vien autonomisten ay-liikkeiden ti-
lanne voi kuitenkin käydä tukalaksi 
mikäli öljyn hinnat pysyvät alhaalla. 
Algerian taloudellinen ahdinko voi 
antaa käyttövoimaa marginalisoi-
tuneelle kriittiselle ay-liikkeelle ja 
maan oppositiolle ylipäätään.

Karim Maiche 
Karim Maiche on tohtoriopiskelija ja tekee 

väitöskirjaa Algerian ay-liikkeestä.

1) Bretton Woods -järjestelmä sai 
alkunsa vuonna 1944, kun toisen 
maailmansodan voittajavaltiot 
kokoontuivat Yhdysvaltoihin 
Bretton Woodsin kylään sopimaan 
sodan jälkeisistä kansainvälisen 
talouden pelisäännöistä. 
Neuvottelujen tuloksena 
syntyi Kansainvälinen valuuttarahasto 
IMF sekä kansainvälinen 
jälleenrakennus- ja kehityspankki 
IBRD, josta kehittyi myöhemmin 
nykyinen Maailmanpankki. Nämä 
järjestöt muodostavat niin sanotun 
Bretton Woods -järjestelmän 
perustan.

Mitä kello käy Algeriassa? Oranin 
Rautatieasema on ainakin upea.
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http://maailmantalous.net/fi/node/515
http://maailmantalous.net/fi/node/515
http://maailmantalous.net/fi/node/544
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Yleisen väärinkäsityksen mu-
kaan palestiinalaiskouluissa 
opetetaan vihaamaan juutalai-
sia. Suomella on asiasta parem-
paa tietoa, koska Suomi on tu-
kenut Palestiinan opetussekto-
ria 20 vuoden ajan. Sinä aikana 
palestiinalaishallinnon opetus-
ministeriö on kehittynyt toimi-
vaksi ja peruspalveluja luotetta-
vasti tarjoavaksi toimijaksi.

Suomen tuella opettajat saavat täy-
dennyskoulutusta opetusmenetel-
mien monipuolistamiseen ja eri-

Mitä israelilaiset ja palestiinalaiset
lapset eivät koulussa saa kuulla?

tyistä tukea tarvitsevien oppilaitten 
kohtaamiseen. Viime vuonna on 
koulutettu opettajia ammatillisten 
oppiaineitten sisällyttämisessä 7–9 
luokkien opetukseen. Tuella on va-
rustettu 40 esiopetusluokkaa ja eri-
tyisopetuksen resurssihuonetta.

Välillä Suomikin on joutunut 
muiden rahoittajien kanssa korjaa-
maan sodan vaurioita. Gazan vuo-
den 2014 sodan jäljiltä korjattiin 
113 vaurioitunutta koulua. Länsi-
rannalla Suomi tukee koulukulje-
tuksia alueilla, joissa koulumatka 
on turvaton ja joilla lähikouluja ei 

pystytä Israelin miehityshallinnon 
asettamien rajoitteiden vuoksi yllä-
pitämään.

Palestiinan opetussuunnitelma ja 
oppimateriaalit ovat yksi maailman 
tutkituimmista. Useissa kansainvä-
lisesti arvostetuissa tutkimuksissa 
opetussuunnitelmasta tai oppikir-
joista ei ole löytynyt laajamittaista 
vihapuhetta tai kiihottamista kan-
sanryhmää vastaan. Tutkimuksis-
sa on kuitenkin todettu toiseuden 
puuttuminen. Se tarkoittaa, että pa-
lestiinalaislasten koulukirjoissa ei 
ole tietoa Israelista eivätkä israeli-

”Israel ei mielellään kerro Jaffan palestiinalaisesta historiasta. Mieluummin se nostaa historialliseksi kohteeksi Napoleonin valloitusretken 
1799”, kertoo Zochrotin työntekijä Umar al-Ghubairi Vanhassa Jaffassa.
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laislapset saa tietää Palestiinasta.
Israelissa on yllättävän paljon 

kansalaisjärjestöjä, jotka kritisoivat 
yhteiskuntansa vinoutumia. Yksi 
niistä on Zochrot. Sana on hepreaa 
ja tarkoittaa muistamista. Israelis-
sa on lailla kielletty kouluissa kaksi 
asiaa: ei saa kyseenalaistaa virallista 
kantaa, että Israel on juutalainen ja 
demokraattinen maa eikä saa muis-
tuttaa siitä, että Israelin itsenäisyys-
päivä (14.5.1948) on palestiinalai-
sille surun päivä: Nakba. Jos Nak-
basta kerrotaan, koulu menettää 
valtionavun.

Zochrotin tavoitteena on kuiten-
kin, että muistamalla palestiinalais-
ten surmaamiset ja joukkokarko-
tukset vuoden 1948 Nakbassa ja 
tunnustamalla surmien ja karko-
tusten yhä jatkuvan, Israelille tulee 
mahdolliseksi ravistella itsensä irti 

Umar al-Ghubairi Zochrot-järjestöstä kertoo, miten Jaffasta paettiin 1948.
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kolonialismin kahleista, joihin se 
perustamispäivänään maansa sitoi. 
Zochrotin tavoitteena on rakentaa 
Israelia, jossa tunnustetaan pales-
tiinalaisten paluuoikeus. On raken-
nettava monikulttuurinen maa ko-
ti kodilta, alue alueelta, valtiotasol-
le saakka. Muutoksen on läpäistävä 
rakenteet maan taloudessa, politii-
kassa, maankäytön suunnittelussa, 
mutta myös koulutuksen, taiteiden 
ja urheilun alueilla. Zochrot kutsuu 
kaikkia osallistumaan vuosittaiseen 
palestiinalaisten paluuoikeutta vaa-
tivaan marssiin Israelin itsenäisyys-
päivänä, samaiseen, joka alkoi Ga-
zassa massamarssina viime huhti-
kuussa. Marssi järjestetään Tel Avi-
vista Haifan lähelle, ’Atitin kylään, 
jonka Israel hävitti 1948.

Israelilaiskouluissa on opetta-
jia, jotka valtionavun menettämi-

sen uhasta huolimatta ovat kiin-
nostuneita Zochrotin käytännölli-
sistä opetuspaketeista, esim. “Mi-
ten sanotaan Nakba hepreaksi?”, 
tai kuukausittaisista kierroksista 
hävitetyissä palestiinalaiskohteis-
sa. Zochotin nettisivujen kysymys–
vastaus-palstalla on vastauksia suo-
malaistenkin usein esittämiin nä-
kökohtiin. Zochrot on kuin raikas 
tuuli, virkistävä, vapauttava ja aja-
tuksia kirkastava. Sain kokea tällai-
sen ilmastomuutoksen tuulia opin-
tomatkalla Israelissa.

Sirkku Kivistö

Lähteet:
Nakba Law Amendment No. 40 to 
the Budget Foundations Law 2011.
Erityisavustaja Paula Malan, Suomen 
edustusto Ramallahissa.
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Oikeus liikkua, oikeus elää ja nauttia

Eivät palestiinalaiset valita ja vatvo 
miehitystä. ”Me haluamme tehdä itsel-
lemme elämän. Haluamme näyttää että 
pärjäämme, että menestymme!”

Kolmas kerta Palestiinan mara-
tonkävelyllä Betlehemissä toden 
sanoi: 10 km ei tunnu missään! 
(https://www.palestinemarathon.

org/) Paitsi jos on ollut liikkeellä 
aamuviidestä, kun mokoma äly-
kännykkä oli siirtynyt Israelin ke-
säaikaan kertomatta minulle, ja 
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Jamilan ryhmä ottaa ilon irti elämästä
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Betlehemissä järjestetään 
joka kevät Maraton-
juoksutapahtuma, jonne voi 
tulla oikeasti juoksemaan, 
mutta myös kävelemään 
itselleen sopivan pituisen 
lenkin. Suomen lähetysseura 
organisoi matkoja maratonille, 
jonne paikallisten lisäksi saapuu 
runsaasti ihmisiä eri maista. 

kun on joutunut hämäräperäiseen 
myrkkykaasupilveen kadulla kuu-
den aikaan. Suomen koko Ramal-
lahin edustusto osallistui marato-
niin ja meitä, Suomen Lähetysseu-
ran porukkaa ja muita liitännäisiä, 
oli parikymmentä.

Maratonsuorituksen jälkeen 
syömme lounaan Suomen Lähe-
tysseuran tukemassa Diyar-kes-
kuksessa, jonka arvokkaasta työstä 
lapsiperheiden hyväksi jo olemme 
paljon kuulleet. Matkatoverini Au-
likki on sopinut Diyariin iltapäi-
väksi tapaamisen Akysin kumppa-
nijärjestön Amjaadin toimijoiden 
Amalin ja Jamilan kanssa.

Jamila levittää ensi töikseen valta-
van määrän viemisiä ystäville Suo-
meen ja jakaa niitä auliisti meillekin: 
huiveja, koruja, oman tarhan olii-
veja, minttua ja meiramia. Aulikki 
saa myös toimitettavakseen kaunii-
ta laukkuja myyjäisiin ja antaa puo-
lestaan Ilonan tuliaiset molemmille 
naisille. Amal kertoo koulujen ter-
veyskasvatuksesta, Jamila diabetes-
tä sairastavien tukitoimista. Tilan-
ne on vaikeutunut, koska toimin-
ta-avustukset ovat pienentyneet. 

(Vuosina 2006-14 AKYS sai ulko-
ministeriön tukea, mikä mahdollis-
ti jopa kolmen henkilön palkkaami-
sen diabetestyöhön).

Jamila haluaa ehdottomasti vie-
dä meidät kotiinsa maaseudul-
le, heti. Mutta me olemme lopen 
uupuneita. Aulikki on jo lähdössä 
Jerusalemiin, mutta minut Jamila 
hakee tiistaina majapaikastani Ai-
dan pakolaisleiristä. Hän ja isäntä-
perheeni Islam-äiti toteavat tun-
tevansa toisensa, onhan Jamilan 
toinen työpaikka pakolaisjärjestö 
UNRWA:ssa (https://fi.wikipedia.
org/wiki/UNRWA).

Ajamme sekavaan asutuskes-
kukseen, jossa Jamilan mies tiput-
taa meidät autosta. Jamila on niin 
touhukas, etten ehdi kysyä minne 
olemme menossa. Käymme tyh-
jässä salissa ja kirjastossa, jossa on 
kovin väljää. Nurkassa istuu joku 
vanha mies papereiden kera. Vah-
timestari? Kuulemma eläkkeellä 
oleva proffa tekemässä tutkimus-
työtä. Olemme lähikylässä Dohas-
sa.

Saliin alkaa valua vanhemman-
puoleisia naisia, joku nuorempi-

kin. Parikymmentä naista asettuu 
istumaan rinkiin. Minä hymyilen 
ja nyökkäilen joka suuntaan. Yksi 
nainen jää seisomaan, alkaa puhua, 
viittilöidä ja piirrellä jotain fläp-
pitaululle. Välillä kaikki nauravat, 
ojentelevat käsiään, pitelevät nii-
tä päänsä päällä. Joku tekee muis-
tiinpanoja. Jamila saa naiset vallan 
villeiksi: he tanssivat ja heiluttele-
vat huiveja. Puheista en ymmärrä 
mitään, mutta elekielestä tajuan, 
että kyse on voimaannuttamises-
ta. Jamila kertoo että melkein kai-
killa on diabetes, jollakulla jokin 
muu vaiva. Diabetes on täällä hy-
vin yleinen.

Kaikki yhdessä
muuria vastaan

Matkaamme kahdella kimppakyy-
dillä ja päädymme pieneen viehät-
tävään rinteille levittyvään kylään. 
Battir – sehän on juuri se kylä jota 
kuvataiteilija Manal Mahamid oli 
kuvannut videossaan ja josta Bet-
lehemin Bab idDeir gallerian pitäjä 
oli sanonut: ”Sinne sinun pitäisi men-
nä! Se on hyvin kaunis paikka.” Battir 
nimettiin vuonna 2014 Unescon 
maailmanperintökohteeksi antiik-
kisten kiviterassiensa ja kastelu-
järjestelmänsä vuoksi sen jälkeen 
kun Israel oli luopunut muurin ra-
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Islam ja Ahmed herkkuja valmistamassa
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kentamisesta keskelle terassialuet-
ta. Palestiinalaiset ja Israelin juu-
talaisen siirtokunnan asukkaat oli-
vat yhdessä kampanjoineet muuria 
vastaan. (https://www.welcometo-
palestine.com/destinations/beth-
lehem/battir/)

Jamila asuu vanhassa talossa, jos-
ta on upeat näkymät laaksoon. Ta-
kana kukkuloilla hohtaa Jerusalem. 
Alhaalla kiemurtelee leveä väylä. 
Ällistyn huomatessani, että siellä 
kulkee juna. ”Emme me sitä saa käyt-
tää. Israelilaiset ottivat vain meiltä maat 
rataa varten. Menetimme paljon oliivi-
puita”, Jamila sanoo. Talon pienel-
lä pihalla kasvaa muutama sitruu-
napuu. Pihan nurkassa on valkeita 
kyyhkyjä häkissä, terassilla maleksii 
kolme kissaa.

Vatsatautinen poika nukkuu keit-
tiön isolla sohvalla. Vanhemmista 
pojista toinen opiskelee Venäjäl-
lä, toinen Kaliforniassa. Useimmat 
muut lähisukulaiset asuvat Battiris-
sa, jonne myös nuorin poika halu-
aa rakentaa itselleen talon. Jamilan 
mies joutui Israelin vankilaan seit-
semäksi vuodeksi, kun lapset olivat 
pieniä. Miehen 17-vuotias veli am-
muttiin, koska tämä oli heittänyt 
kiviä. Se tavallinen tarina.

Kuntoutusta ja kokkausta

Aida-pakolaisleiri on mitä sympaat-
tisin ja rauhallisin paikka. (https://
www.unrwa.org/where-we-work/
west-bank/aida-camp) Juuri kun 
olin saapunut sinne, kuulin että aa-
mulla sotilaat olivat käyneet nouta-
massa naapuritalosta 15-vuotiaan 
pojan. Miksi? Syyt keksitään jäl-
keenpäin. EAPPI-ihmisoikeustark-
kailijana toiminut Juho kertoi, että 
Israelin armeija käyttää Aida-leiriä 
harjoittelutantereenaan. (https://

www.eappi.fi/)
Islamilla ja Ahmedilla on kuu-

si lasta, neljä tyttöä ja kaksi poi-
kaa. Vanhin tytär Rua opiskelee 
Ramallahin yliopistossa arkkiteh-
diksi, vanhin poika Muhammad 
on vaikeasti vammainen, nuorem-
mat käyvät koulua. Muhammadin 
ja monen muun Aidassa asuvan 
vammaisen lapsen takia Islam alkoi 
organisoida toimintaa varojen ke-
räämiseksi lasten kuntoutukseen. 
(https://noorweg.wordpress.com/
about/)

Vuonna 2010 naisten ryhmä 
aloitti ruuanlaittokurssien pitämi-
sen. Seuraavana vuonna saatiin 
järjestetyksi majoitustiloja matkai-
lijoille. Aluksi kurssit pidettiin Is-
lamin ja Ahmedin kotona. Siellä 
aloitettiin myös vammaisten las-
ten kuntoutus. Nyt kursseja varten 
on iso sali tarvikkeineen ja viime 
vuonna saatiin avattua Aidaan upea 

kuntoutuskeskus lasten moninaisia 
tarpeita varten.

Yllättäen koko majatalo on täyn-
nä amerikkalaisia, brasilialaisia, 
uusseelantilaisia... useimmat va-
paaehtoistöissä. Kohta nuoria nai-
sia ja miehiäkin pelmahtelee sisään, 
tyttöjä lojuu sohvilla ja sängyillä, 
aina joku talon neljästä tyttärestä 
kainalossaan kyhnyttämässä. Kos-
ka majatalo oli täynnä, minut otet-
tiin perheenjäseneksi. Pääsin mum-
movieraaksi vanhempien tyttöjen 
huoneeseen 15-vuotiaan tyttären 
seuraksi. Mikä suuri kunnia!

”Kaikki ovat tervetulleita tänne”, 
Ahmed sanoo. Hän rakentaa jo 
kolmatta kerrosta taloon, jotta saa-
daan lisää majoitustilaa. ”Meille on 
ihan sama, mikä uskonto kenelläkin on 
tai onko uskontoa. Meille tärkeää on ih-
misyys.”

Kirsti Honkasalo
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Palestiinalaisilta kielletty junanrata halkoo Battirin laakson
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Sahar, Wajdi ja 2-vuotias Khaled Marjatta Stenius-Kaukosen kutsumana kesällä 2017. 

Muistattehan hammaslääkäriksi 
opiskelleen Sahar Abu R’Mayesin?  
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AKYS keräsi vuosina 2007-12 ra-
haa lahjakkaan palestiinalaisen 
Saharin opintojen tukemiseen. 
Sahar oli teini-ikäisenä sairastu-
nut ykköstyypin diabetekseen ja 
halusi opiskella diabeteslääkä-
riksi, mikä oli varattomalle pa-
lestiinalaistytölle erittäin haas-
teellinen tavoite.

Opiskelu tiedettiin kalliiksi, sillä 
se ei ollut mahdollista Betlehemin 
pienessä yliopistossa. Lääketietei-
tä opetettiin vain palestiinalaisten 
Al-Quds-yliopistossa, joka sijaitse 

lähellä Jerusalemia. (Al-Quds = Je-
rusalem arabiaksi).

Sahar pyrki ja pääsi yliopistoon 
opiskelemaan lääketiedettä. AKYS 
perusti entisen puheenjohtajamme 
Marjatta Stenius-Kaukosen tu-
kemana ryhmän, joka oli halukas 
kokoamaan varat Saharin lukukau-
simaksujen maksamiseen. Palestii-
nalaisen käytännön mukaan opis-
kelijat valittiin varsinaiseen opin-
tolinjaan vasta parin vuoden pe-
rusopintojen jälkeen. Lääketieteen 
opiskelijat jaettiin kolmeen tasoon: 
Parhaiten kokeissa menestyneet 

pääsivät opiskelemaan lääkäriksi, 
toiseksi parhaat hammaslääkäriksi 
ja loput farmaseuteiksi. 

Saharin toive saada opiskella lää-
käriksi, erikoistua sisätauteihin ja 
sitä kautta diabeteslääkäriksi ei ikä-
vä kyllä toteutunut. Hänen pisteen-
sä riittivät kuitenkin hyvin ham-
maslääkärin opintoihin.  Tukiryh-
mä Suomessa oli valmis jatkamaan 
Saharin auttamista. Hammaslääkä-
reitä tarvitaan ja diabetesnäkökul-
masta voi todeta, että vaikeat ham-
masongelmat ovat diabeetikoille 
tyypillisiä. 
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Sahar sai opintonsa suoritetuksi, 
avioitui ja alkoi odottaa lasta. Suloi-
nen poika, Khaled, syntyi keväällä 
2015. Saharin elämän tuli kuitenkin 
vaikeuksia, joista hän kertoo seu-
raavassa kirjeessään:   

Niille, jotka uskovat minuun, että 
voin tehdä sen. 

Sanat eivät riitä kertomaan kiitolli-
suudestani teille.

Asun nyt pienessä talossa Zaa-
tara-kylässä, Betlehemistä itään. 
Vuonna 2014 sain valmiiksi harjoit-
teluni, ja valmistuin hammaslääkärik-
si. Samana vuonna tulin raskaaksi. 
Minun ei ollut helppoa työskennellä ras-
kauden aikana. Korkea verenpaine ja 
runsas neste sikiön ympärillä johtivat 
raskaudenaikaiseen selkäkipuun. En 
voinut olla töissä.

 Huhtikuussa 2015 syntyi poika-
ni Khaled ja olin niin onnellinen. Mut-
ta neljän päivän kuluttua kuulin, että 
hänellä oli sydänongelmia ja hän joutui 
tehohoitoon. Sen jälkeen hän tarvitsi ko-
tona ympärivuorokautista hoitoa. Sii-
tä tuli minun uusi työni, kuin painajai-
nen. Ensimmäisinä viikkoina hänen ti-
lansa oli kriittinen, mutta minä pysyin 
vahvana ja unohdin itseni. Vaivuin sy-
vään synnytyksen jälkeiseen masennuk-
seen, muistini huononi ja sain psyykki-
siä ongelmia, enkä voinut jatkaa töissä. 
Masennukseni kesti yli vuoden. Päätin 
pysyä kotona poikani kanssa kunnes oli-
sin kunnossa. 

Nyt tunnen tehneeni kaikkeni pelas-
taakseni poikani hengen. Tarvitsin poi-
kani hoitamiseen kaikki opinnoista saa-
mani tiedot.  

Kesäkuussa 2016 suoritin yliopistos-
sa lyhyen opintokurssin, josta sain pai-
kallisen todistuksen hampaiden juuri-
hoidoista. Helmikuussa 2017 palasin 
kahdeksi kuukaudeksi hammashoito-
keskukseen, mutta minulla oli yhä on-

gelmia heikon muistini takia. 
Viime marraskuusta asti olen työs-

kennellyt osa-aikatyössä Betlehemin ter-
veyskeskuksessa. Poikani Khaled kehit-
tyy lujaa vauhtia. Hänen oma persoo-
nallisuutensa on alkanut näkyä ja hän 
puhuu paljon. Mieheni Wajdi rakentaa 
meille omaa taloa Zaataran terveyskes-

kuksen lähelle. Se valmistunee ensi tal-
veksi.

Rakkaudella Sahar

Saharin tilanne on siis kohentu-
nut ja elämä hymyilee. Sahar pys-
tyy toimimaan ammatissaan ja on 
tarpeeksi vahva pystyäkseen kerto-
maan kokemistaan vaikeuksista. 

Jäätelö maistuu Khaledille.
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AKYSillä on monipuolista 
kehitysyhteistyökokemusta
AKYSin kehityshankkeet al-
koivat 1980-luvulla. Silloin val-
linnutta ajan henkeä kuvaavat 
Prosenttiliike, kehitysyhteis-
työavustuksen verovähennysoi-
keus 1974–1987 (VM:n päätös 
227/53/86) ja valtion budjetissa 
1987 toteutettu kehitysyhteis-
työn 0,7 prosentin osuus kan-
santuotteesta.

AKYSin hankkeissa perustan loi-
vat yhdistyksen jäsenten lahjoituk-
set.  Ajoittain yhteistyö Suomen 
Palestiinalaisten Siirtokuntayhdis-
tyksen kanssa on tuottanut uusia 
järkeviä ideoita. Kansanarkistos-
sa on 33 järjestettyä ja 188 järjes-
tämätöntä kansiota Arabikanso-
jen ystävyysseuran aineistoa. Nii-
tä penkomalla voi löytää kuvauksia 
AKYSin kehitysyhteistyöhank-
keista. Mikä olisikaan parempi ta-
pa toteuttaa AKYSin perustehtä-
vää, lisätä arabimaiden kulttuurin 
ja olojen tuntemusta, kuin tarttua 
paikallisten järjestöjen kanssa alu-
een ihmisten asioihin ja yrittää pa-
rantaa niitä. Kehitysyhteistyöhank-
keissa ja kummitoiminnassa muka-
na olleet vapaaehtoiset ovat niitä, 
jotka tietävät, mistä puhuvat.

Jotkut hankkeet ovat olleet ker-
taluonteisia tai yrittäneet aktivoida 
muita suomalaisia järjestöjä työ-
hön, kuten Palestiinan maatalous-
komitean maatalous- ja hedelmä-
puiden istutuskampanjat 1990-lu-
vun alussa. Pitkäaikaisinta yhteis-
työtä AKYS on tehnyt paikallisten 
kanssa terveydenhuollossa, lasten-

tarha- ja perhekummitoiminnassa. 

Tukea sairaaloille 
Libanonissa ja Jemenissä

AKYSillä oli 1980-luvulla tervey-
denhuoltoalan reservissä lääkä-
reitä, sairaanhoitajia, apuhoitaja-
välinehuoltajia ja kätilöitä. Heille 
järjestettiin koulutusta ja autettiin 
kieliopinnoissa.

Terveysalan hankkeille on ollut 
tyypillistä, että terveydenhoitotie-
toa on viety kohdemaiden syrjä-
kylille ja epävakaisimmille konflik-
tialueille. Libanonissa 1981–1990 
Punaisen Puolikuun sairaaloihin 
Pohjois-Libanonin pakolaisleireis-
sä ja etelässä Nabatieen ja vuoris-
tokylään. Etelä-Jemenissä (1984-
1992) autettiin maan terveysmi-
nisteriötä kehittämään Al-Gheidan 
sairaalaa ”keskelle ei mitään”, maan 
kaakkoiskulmaan, jossa asiakas-
kunnasta suuri osa oli erämaassa, 
luolissa ja teltoissa eläviä paimen-
tolaisia. He suostuivat tulemaan 
sairaalaan vain, kun oli äärimmäi-
nen pakko. Mukana oli koko suku-
kunta. Myös jemeniläiset työnteki-
jät olivat muualta vastentahtoisesti 
Al-Gheidaan tulleita.

Jemenit yhdistyivät 1990. Persi-
anlahden sota 1991 keskeytti välillä 
työn. Koordinaattorilla oli vaativa 
tehtävä sovitella kaikki palaset yh-
teen ja saada hommat pyörimään. 
Terveydenhuoltoryhmän jäsen, 
sairaanhoitaja Kaija Sutinen kir-
joitti mietteistään (AKYS-tiedote 
1/1992): ”Todellinen kehitys tapahtuu 

aina omakohtaisen oivalluksen ja tie-
dostamisen kautta. Tähän vaikuttami-
nen ulkopuolisena vierailijana on äärim-
mäisen hienovaraista työtä. Täytyy olla 
valmis puuttumaan oikeisiin asioihin ja 
vetäytymään oikeissa paikoissa sivuun.”

Laboratorio Jerikon 
laaksoon, apua naisille
ja lapsille

Miehitetyssä Palestiinassa, Jerikon 
laakson Jiftlekin kylässä, Palestini-
an Medical Relief  Societyn klini-
kan lääkäri halusi laboratorion ky-
län klinikkaan. Laboratoriokäyn-
ti Nablusissa olisi tullut potilaille 
matkojen vuoksi 3–6 kertaa kal-
liimmaksi (AKYS-tiedote 4/1990). 
Kehitysyhteistyö tarvitsee ihmisiä, 
jotka välittävät. AKYS aloitti la-
boratorio-hankkeen avustamisen 
1992. Naisten ja lasten aseman pa-
rantamiseksi (miehitetyssä) Pales-
tiinassa työskentelevä Palestinian 
Working Women Society -järjestö 
sai tukea 1990-luvun lopulla. Nais-
ten mielenterveyshankkeessa jär-
jestettiin psykologin vastaanotto-
ja, ympärivuorokautinen päivystä-
vä puhelin väkivallan uhreille sekä 
lisäksi gynekologipalveluja ja laki-
neuvontaa. 

Libanonissa, Ein el-Helwehin 
leirissä Punaisen puolikuun sai-
raanhoitajakoulutuksen kehittä-
mishankkeeseen liittyi myös ta-
voite parantaa palestiinalaisten ja 
libanonilaisten naisten työnsaan-
timahdollisuuksia ja kannustusta 
paikalliseen kehitykseen osallistu-
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miseen. Myös Jemenin hanketta oli 
kohdennettu naisten tilanteen ko-
hentamiseen. 

Naisten, lasten ja perheiden tar-
peiden pohjalta syntyivät lasten-
tarhahankkeet Jabaliassa, Gazassa 
(1988–1992) paikallisen naiskomi-
tean kanssa ja Beddawin leirissä Li-
banonissa (1991–2001) Beit Atfal 
Assumoud -järjestön kanssa. Jaba-
liassa lapset leikkivät aluksi sitä, mi-
tä näkivät aikuisten tekevän: sotaa 
ja miehityksen väkivaltaa.  Lasten-
tarhahankkeiden saavutuksia on ol-
lut, että ohjatussa toiminnassa lap-
set ovat saaneet takaisin lapsuut-
taan, leikkiä ja turvallista yhdessä-
oloa. “Lastentarhan nimi Al Zuhur 
merkitsee kukkia ja kukkia erämaassa 
muistuttavat nämä leikkivät lapsetkin 
ainoan nukkensa kanssa” (Pekkonen, 
AKYS-tiedote 1992). Jabaliaan 
avustusrahat lähetettiin Suomen 
Tel Avivin suurlähetystön kautta. 

Ensimmäiset kummit
olivat kansanedustajia

Palestiinan naiskomitean hank-
keiden aikana perheavustus kum-
miohjelmana 1988 alkaen tuki 
hankkeiden omarahoitusosuuden 
kertymistä. Kummitoiminnan Beit 
Atfal Assumoudin (järjestön ly-
henne on BAS) kanssa aloitti 1981 
eduskunnan kummiryhmä, johon 
kuului 24 eri puolueisiin kuuluvaa 
kansanedustajaa. Tuolloin kummi-
lapset asuivat lastenkodeissa Da-
maskoksessa ja Tunisissa, jonne 
Beit Atfal oli evakuoinut lapset Sa-
bran ja Shatilan verilöylyn alta. Vä-
hitellen lapset palasivat Damas-
koksesta Libanoniin, Tunisin lap-
set miehitettyyn Palestiinaan. Eri 
puolilla paossa olleet lapset tapasi-
vat toisensa viiden vuoden jälkeen 
kesällä 1987, jolloin AKYS ja Beit 
Atfal Assumoud järjestivät lasten 

laulu- ja tanssiryhmän kiertueen 
Suomeen. Kummitoiminta Liba-
nonissa jatkuu BAS:n kanssa, lap-
sikummi-, päiväkotikummi- ja van-
huskummiohjelmana.

Toisen polven terveydenhuolto-
hankkeita ovat olleet 2006 Betlehe-
missä Diabetics Friends Societyn 
kanssa 2006 aloitettu Diabeetik-
kolasten ja -nuorten terveyskasva-
tusohjelma, jonka UM-tuki päättyi 
2014, mutta jota seurannut pieni-
muotoinen avustustuki Betlehemin 
vähäosaisille jatkuu. 

Pohjois-Libanonissa on tuettu 
kahden perheneuvolan mielenter-
veystyötä vuodesta 2007 alkaen. 
Hankkeeseen kuuluu myös vam-
maisten lasten erityisopetuksen ja 
-kuntoutuksen tuki. 

AKYSin työstä löytyy jännittäviä 
asioita Kansan Arkiston aineisto-
mapeista.

Sirkku Kivistö

Sirkku Kivistö Kansan arkistossa.
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Palestiinan kysymys
– Lähi-idän ydinongelma
Muutaman menneen vuosi-
kymmenen sodat Lähi-idässä 
ja sen lähialueilla, Persianlahti, 
Irak, Afganistan, Somalia, Alge-
ria, Libya, Syyria ja monet muut 
pienemmät konfliktit ovat saa-
neet Lähi-idän pahimman rat-
kaisemattoman ongelman – Pa-
lestiinan kysymyksen – unohtu-
maan kohtalokkaalla tavalla.

Tunnetusti meidän ”vapaan lehdis-
tömme” ulkomaansivuille ei mah-
du kuin muutama uutinen kerral-
laan, hyvin harvoissa lehdissä on 
nykyään edes ulkomaantoimitusta. 
Kauan on ollut tilanne, jossa Pa-
lestiinan kysymys on noussut esille 
lähinnä silloin, kun Israel on käyn-
nistänyt mahtavan sotakoneistonsa 
Palestiinan alueelle suuntautunei-
siin kostoiskuihin. Viime vuosina 
massiivisten sotatoimien kohteena 
on useimmiten ollut Gazan alue, 
jonka väestö elää suljetulla vyö-
hykkeellä syvän sosiaalisen kriisin 
oloissa. Jokainen sota on kärjistä-
nyt ja kärjistää Gazan väestön kär-
simyksiä.

Sadan vuoden yksinäisyys

Viimeksi kuluneena vuonna 2017 
tuli Palestiinan ongelman syntys-
anoista kuluneeksi sata vuotta. Pa-
lestiinalaiset, Välimeren itärannan 
ja Jordan-joen välisen kaistaleen al-
kuperäiset asukkaat, on syösty, toi-
sin kuin joskus Euroopan histo-
riassa ”kolmikymmenvuotiseen” 
sotaan, jo yli sata vuotta jatkunee-

seen, monesti lähes toivottomalta 
tuntuneeseen ja tuntuvaan kamp-
pailuun kansallisten oikeuksiensa 
puolesta.

Miksi sitten tämä kysymys tuli-
si jopa näin yli sata vuotta sen al-
kusanojen lausumisen jälkeen pitää 
mielessä? Syitä on tietysti monia. 
Mutta varmasti olennaisin on Pa-
lestiinan kysymyksen luoneen siir-
tomaavallan toteuttaman asutusko-
lonialismin perintö, joka edelleen-
kin on purkamatta. Ehkä pahinta 
on, että sitä kieltäydytään myös nä-
kemästä.

Palestiinan arabikansan ahdin-
ko myrkyttää paitsi Lähi-idän myös 
koko maailman ja erityisesti islami-
laisen maailman ilmapiiriä. Vuo-
den 1967 sodan jälkeen se on ollut 
myös pääargumentteja islamilais-
ten aseellisten ja terrorismiin toi-
minnassaan turvautuvien järjestö-
jen retoriikassa ja mahdollistanut 
niiden jäsenten rekrytointia. Samal-
la äärijärjestöjen nousu ja ratsasta-
minen Palestiinan tilanteella on ko-
ko ajan kaventanut sekulaarin ara-
binationalismin pohjalta nousevan 
politiikan tilaa arabimaailmassa.

Siitä, mihin tämä pahimmillaan 
on ollut johtamassa, olemme vii-
me vuosina nähneet useitakin esi-
merkkejä islamilaisten terrorismiin 
tukeutuvien äärijärjestöjen nousus-
sa eri puolilla islamilaista maailmaa. 
Tämä ilmiö ei uhkaa enää pelkäs-
tään islamilaista maailmaa, vaan on 
kasvanut globaaliksi uhkatekijäksi.

Sionismin oikean laidan 

perintö

Kun juutalaisten kansallismielinen 
liike, sionismi, syntyi 1800-luvun 
ideologisissa myrskyissä ja järjes-
täytyi poliittisena sionistisena liik-
keenä aivan 1800-luvun lopussa, 
ei sillä ollut mitään yhtä ehdoton-
ta ideologiaa. Sionistiseen liikkee-
seen mahtuivat niin vasemmisto-
laiset marxismin elähdyttämät so-
sialistit kuin äärimmäisen tiukkaa 
nationalistista linjaa edustaneet oi-
keistosionistit ja kaikki siltä väliltä. 
Konkreettiset vaihtoehdot eri ryh-
mien suunnitelmissa olivat yksi yh-
teinen demokraattinen valtio kai-
kille historiallisessa Palestiinassa 
asuville etnisille ja uskonnollisille 
ryhmille, tai uskontoon pohjautuva 
puhdas juutalainen valtio.

Jopa nykyistä Israelin valtiota 
johtavan sionismin ehdottoman 
oikean laidan edustajat Likud-puo-
lueessa, pääministeri Benjamin 
Netanjahu mukaan lukien, tunte-
vat kuitenkin omat ideologiset juu-
rensa, jotka korostavat juuri tuota 
puhtaan juutalaisen valtion ihan-
netta. Lähes sata vuotta sitten vai-
kuttanut Vladimir Jabotinsky tie-
si jo brittimandaatin alkuvuosina 
1920-luvulla, ettei mikään kansa, 
eivät myöskään Palestiinan ara-
bit, tule hyväksymään historialli-
sen asuinalueensa valloittamista ja 
asuttamista muualta tulleilla ihmi-
sillä.

Juuri tätä kehitystä tarkoitti brit-
tien asutuskolonialismi, jonka taus-
tana Palestiinassa oli turvata muu-
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tama vuosikymmen aiemmin, 
vuonna 1869, avattu imperiumin 
äärimmäisen tärkeä yhteysreitti, 
Suezin kanava. Palestiinan alueen 
haltuunotto oli tärkeää myös mui-
den ensimmäisen maailmansodan 
tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Tämän turvaamiseksi oli alueel-
la nousevan arabinationalismin pe-
lossa siirrettävä heidän muissakin 
siirtomaissaan kokeillun asutusko-
lonialisminsa mallin mukaisesti Vä-
limeren itärannan kaistaleelle heille 
uskollinen väestö. Sionismin joh-
tajat tarjoutuivat luomaan briteille 
suojan ”idän barbarismia vastaan” 
ja brittihallitus nielaisi tämän syö-
tin.

Britit joutuivat kyllä melko pi-
an pettymään juutalaisten uskol-
lisuuteen. Liian myöhään, sillä to-
teuttaakseen toiveensa ”paluusta 
Siioniin” sionismi tarvitsi brittiko-
lonialismin ja imperialismin tuen. 
Imperialismin tukea Israel on tar-
vinnut koko olemassaolonsa ajan 
ja tarvitsee edelleenkin. Vuosien 
saatossa on päätukijan nimi vaihtu-
nut, nyt Israel on amerikkalaiselle 
imperialismille ”uppoamaton len-
totukialus”, kuten USA:n strategit 
näkevät.

Jabotinskyn arvio oli lähes sata 
vuotta sitten, että alkuperäisasuk-
kaat tulevat, kuten aina vastaavissa 
kolonialismin ja imperialismin luo-
missa tilanteissa oli aiemminkin ta-
pahtunut, taistelemaan kaikin kei-
noin tämän valtauksella tapahtuvan 
syrjäyttämisen estämiseksi. 

Alkuperäisväestön väistämätön 
syrjäyttäminen ja sen mukana myös 
heidän siirtomaapolitiikkansa ja so-
tapolitiikkansa strategisten tavoit-
teiden toteuttaminen oli kuitenkin 
brittien asutuskolonialismin ydin. 
Se kiteytyi juuri tuon heille uskol-

lisen väestönosan siirtämiseen Vä-
limeren itärannalle. Brittipolitiikka 
ei suinkaan perustunut sympatiaan 
sionistien tavoitteille, vaan hyvin it-
sekkäille sen omaa globaalistrategi-
aa ja geopolitiikkaa palvelleille stra-
tegisille laskelmille.

Jabotinskyn vastaus alueen hal-
lussa pitämiseksi oli, että uuden 
alueelle muuttavan juutalaisväes-
tön on rakennettava suojakseen 
”teräsmuuri” alkuperäisväestön vi-
han aisoissa pitämiseksi Nyt histo-
riallisen Palestiinan alueella on se-
kä Israelin valtavaan asevaruste-
luun, mukaan lukien ydinaseisiin, 
sekä tämän lisäksi erityisesti USA:n 
mahtavaan sotilasvoimaan nojaava 
virtuaalinen, tai jopa hyvinkin vah-
va ja aivan todellinen ”teräsmuuri”. 
Tämän lisäksi on jo vuosikausia ra-
kenteilla ollut ja edelleenkin jatko-
rakentamisen alla oleva korkea be-
tonimuuri pitämässä näitä Jabo-
tinskyn kuvaamia uhkia loitolla. Ja-
botinsky voinee levätä rauhassa.

Tausta eurooppalaisen 
siirtomaakauden 
ratkaisuissa – Palestiina 
brittien asutuskoloniana

Brittien siirtomaapolitikka 1800-lu-
vulla keskittyi globaalin siirtomaa-
imperiumin rakentamiseen. Olen-
nainen osa tätä oli imperiumin 
mahtitekijän, laivaston, kulku-
mahdollisuuksien avoinna pitämi-
nen. Ensimmäinen maailmansota, 
1914–1918, oli suurelta osaltaan eri 
imperialististen valtojen kamppai-
lua vallasta ja alueiden hallinnasta. 
Sodan loppuvaiheeseen ja sitä seu-
ranneisiin useita vuosia jatkuneisiin 
”jälkikonflikteihin” ja ns. rauhan-
neuvotteluihin kietoutui myös Pa-
lestiinan tulevaisuus.

Mitä sitten hieman yli sata vuotta 
sitten, syksyllä 1917 tapahtui? Mar-
raskuun 2. päivänä vuonna 1917 
antoi ”Hänen Majesteettinsa hal-
litus” eli brittihallitus diplomatian 
historiassa nimellä Balfourin-julis-
tus tunnettavan asiakirjan. Siinä lu-
vattiin Euroopassa 1800-luvun lo-
pussa järjestäytyneelle sionistiselle 
liikkeelle tukea ”kansallisen kodin pe-
rustamiseen juutalaisille Palestiinassa”. 

Julistuksessa tosin jatkettiin, että 
tämä lupaus on toteutettava ”pitä-
en selvästi mielessä, ettei mitään sellais-
ta tehdä, mikä saattaisi loukata Pales-
tiinassa olevien ei-juutalaisten yhteisö-
jen kansalais- ja uskonnollisia oikeuk-
sia…” Tästä julistuksesta voidaan 
joka tapauksessa katsoa saaneen al-
kunsa nyt edelleenkin jo hieman yli 
sata vuotta myöhemmin ratkaise-
maton Palestiinan kysymys.

Tämän vuonna 1917 annetun ju-
listuksen taustalla oli kuitenkin jul-
kisuudelta visusti varjeltu salainen 
diplomaattinen sopimus. Vuonna 
1916 olivat silloiset eurooppalai-
set maailmanlaajuisia siirtomaaim-
periumejaan rakentamassa olleet ja 
keskenänsä kilpailleet sekä sotineet 
suurvallat, Englanti ja Ranska, sol-
mineet keskinäisen Lähi-itään koh-
distuneen sopimuksen etupiireistä. 
Tämä sopimus tunnetaan diploma-
tian historiassa sen allekirjoittajien 
nimillä Sykes-Picot-sopimuksena. 
Tällä sopimuksella eurooppalaiset 
siirtomaavallat sopivat silloin vielä 
Turkin Osmani-imperiumille kuu-
luneiden alueiden kohtalosta, kun-
han Turkki saadaan karkotettua 
näiltä mailta.

Tavan mukaan tällä Englannin 
ja Ranskan salaisella sopimuksella 
oli ns. takaajavaltioita, yhtenä niistä 
tuolloin vielä tsaarin johtama Ve-
näjä. Kuten monta kertaa histori-
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an pyörteissä käy, julkistettiin sa-
lainen Sykes-Picot-sopimus Venä-
jän vuoden 1917 vallankumouksen 
jälkeen. Valtaan tulleet bolshevikit 
levittivät auliisti sopimusta ns. idän 
kansoille ja tietysti myös Lähi-itään 
osoituksena imperialististen valto-
jen petollisuudesta siirtomaiksi 
alistettujen kansojen edessä. Sy-
kes-Picot sopimuksessa sovittu-
jen etupiirien mukaisesti ensim-
mäisen maailmansodan ns. voitta-
javaltojen perustama Kansainliitto 
sitten 1920-luvun alun rauhanjär-
jestelyissä myönsi Englannille ja 
Ranskalle mandaatit hallita Os-
mani-imperiumilta vallattuja alu-
eita Lähi-idässä. Tämä päätös sai 
mm. Yhdysvallat lähtemään pois 
Kansainliitosta. Arabimaissa tämä 
mandaattien myöntäminen nähtiin 
toisella nimellä tapahtuvana siirto-

maapolitiikan suorana jatkamise-
na. Päätös nosti arabinationalisti-
sen kuohunnan.

Tässä jaossa 1920-luvun alku-
vuosina Englanti sai mandaatti-
na hallittavakseen Palestiinan alu-
een ja nykyisen Irakin alueen. Al-
kuperäinen Palestiinan brittiman-
daatti piti sisällään myös nykyisen 
Jordanian kuningaskunnan alu-
een. Se tosin irrotettiin Palestii-
nan mandaatista omaksi valtiok-
seen hyvin nopeasti jo 1920-luvun 
alussa. Tämän ratkaisun britit teki-
vät rauhoittaakseen alueen arabien 
eurooppalaista siirtomaapolitikkaa 
vastaan noussutta voimakasta vas-
tarintaa. Vastarinta oli voimistunut 
erityisesti sen jälkeen kun euroop-
palaisvaltojen arabien selän takana 
tekemät sopimukset tulivat julki-
suuteen.

Samaan tilanteen rauhoittami-
sen tavoitteeseen pyrittiin myös 
nostamalla arabikansallismielisen 
aiemmin Mekkaa ja Medinaa se-
kä Arabian niemimaan länsilaitaa 
hallinneen, mutta saudidynastian 
syrjäyttämäksi joutuneen kunin-
gassuvun poikia brittien luomien 
valtioiden hallitsijoiksi.  Sekä Pa-
lestiinan mandaatista erotetun ja 
Transjordania-nimisenä brittien 
luomana yksikkönä syntyneen mo-
narkian kuten myöskin brittien 
kartoille piirtämän Irakin monar-
kian johtoon nostettiin tämän has-
hemiittidynastian edustajat. Egyp-
ti oli jo 1800-luvun loppupuolelta 
ollut brittien hallinnassa siirtomaa-
na. Ranska sai näissä järjestelyissä 
mandaateikseen nykyisten Syyrian 
ja Libanonin alueet.

Sykes-Picot sopimus 1916. Katso kuva värillisenä filosofiklubi.blogspot.fi 2.4.2018.
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Mandaattikaudesta
Israelin itsenäistymiseen

Balfour-julistuksen antamisen jäl-
keiset alkuvuodet 1920-luvulla oli-
vat vielä suhteellisen hitaasti kas-
vavan juutalaisen muuttoliikkeen 
aikaa brittimandaatti Palestiinaan. 
Vasta natsien valtaantulo ja alkavat 
juutalaisvainot Euroopassa aloitti-
vat massamittaisen juutalaismuu-
ton Palestiinan mandaattiin. Koko 
ensimmäisen ja toisen maailman-
sodan välinen aika olivat juutalai-
sen yhteisön, Jishuvin (hepr. Yis-
huv), järjestäytymisen aikaa.

Palestiinan arabien kannalta nä-
mä ensimmäisen ja toisen maail-
mansodanväliset vuosikymmenet 
olivat useiden toistuvien kansan-
nousujen aikaa. Kansanousuilla 
arabit protestoivat brittimandaa-
tissa käynnissä olevaa väestöllistä 
ja sosiaalis-taloudellista muutosta, 
joka heidän kannaltaan huonon-
si ja kavensi elinmahdollisuuksia, 
syrjäytti heitä ja pakotti muutta-
maan pois kotikylistään.

Arabimaailmassa yleisemmin-
kin oli sotien välinen kausi useiden 
siirtomaavallan vastaisten voimak-
kaiden kansannousujen, kolonia-
lististen valtojen kannalta katsoen 
kapinoiden aikaa. Näistä tärkeim-
mät ja pitkäkestoisimmat olivat 
nousut Ranskan siirtomaavaltaa 
vastaan Marokossa vuosina 1921–
25 ja Syyriassa vuosina 1925–27. 

Monissa muissakin osissa arabi-
maailmaa kuohui. Brittien politik-
kana oli enemmänkin poliittisten 
manöövereiden, ennen muuta jo 
esiin tulleiden tapaisten heistä riip-
puvaisten puoli-itsenäisten mo-
narkioiden perustaminen. Rans-
ka puolestaan turvautui ”kapinoi-
ta” kukistaessaan raakaan siirto-

maa-armeijoidensa sotilaalliseen 
voimaan. Näin Ranska menette-
li erityisesti Marokon ja Syyrian 
”kapinoita” kukistaessaan. Persi-
anlahden rannikkoalue pysyi brit-
tien siirtomaana aina 1960–1970 
luvuille saakka. Ainoastaan Saudi-
en dynastia onnistui tällä alueella 
itsenäistymään jo 1920–30-lukujen 
vaihteessa.

Palestiinan jakopäätös 
ja Israelin sekä 
monien arabivaltioiden 
itsenäistyminen

Tämä levoton välitila oli sitten pi-
an toisen maailmansodan jälkeen 
ja Yhdistyneitten Kansakuntien 
(YK) tultua perustetuksi vuonna 
1945 johtamassa ensin YK:n yleis-
kokouksessa vuonna 1947 tehtyyn 
brittimandaatti Palestiinaa koske-
neeseen jakopäätökseen ja kohta 
sen jälkeen palestiinalaisille kohta-
lokkaisiin muutoksiin. YK:n pää-
töksen mukaisesti brittimandaatti 
Palestiinassa lakkautettaisiin ja sen 
asemesta alueelle perustettaisiin 
kaksi valtiota: juutalainen valtio ja 
arabivaltio. 

Historian kulusta tunnemme, 
että Israel julistautui itsenäiseksi 
14. toukokuuta vuonna 1948. Pa-
lestiinan arabeille YK-päätökses-
sä luvattu valtio on edelleenkin, 
70-vuotta myöhemmin, perusta-
matta. Useimmat arabivaltiot itse-
näistyivät pian toisen maailmanso-
dan jälkeen. Tänä aikana euroop-
palaisen siirtomaavallan aurinko 
oli jo laskenut ja uudet suurval-
lat, USA ja Neuvostoliitto, hallisi-
vat nyt. 

Itsenäistyneille arabimaille toi-
sen maailmansodan jälkeinen kausi 
merkitsi myös syvää jakoa toisaal-

ta arabinationalismin elähdyttämi-
nä syntyneisiin sekulaareihin ara-
bitasavaltoihin ja toisaalta islamin 
opin pohjalta tiukasti muodostet-
tuihin teokratioihin, arabimonarki-
oihin. Suuressa jaossa arabimonar-
kiat hakeutuivat USA:n liittolaisik-
si ja arabitasavallat Neuvostoliiton 
vaikutuspiiriin.

Lähi-itä ajetaan jatkuvien 
sotien kierteeseen

Palestiinalaisten valtio on muser-
tunut Lähi-idän vuosikymmeniä 
jatkuneiden sotien kierteeseen. 
Monet näistä sodista ovat olleet 
suoraan tähän Israel/Palestii na 
-kysymykseen liittyneitä, monet 
vähintäänkin epäsuorasti tämän 
ratkaisemattoman ongelman ”si-
vutuotteita”. Jos sotiin liittyviä 
vuosilukuja edes pääosin muis-
tuttaa mieliin, niin lista on pitkä: 

YK:n vuoden 1947 suunnitelma. Katso 
kuva värillisenä filosofiklubi.blogspot.fi 
2.4.2018.
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1956, 1967, 1973, 1982….
Vaikka monet Lähi-idässä käy-

dyt sodat eivät suoranaisesti liity 
Palestiinan kysymykseen, on Lähi-
idän historiaan tutustumalla help-
po nähdä, että vähintäänkin epä-
suora kytkös tähän ydinongelmaan 
on lähes kaikissa alueella käydyissä 
sodissa. Tärkeää on huomata, et-
tä toisen maailmansodan jälkeen 
useimmiten monarkian kukistami-
sen jälkeen perustetut arabitasaval-
lat vannoivat juuri arabinationalis-
min nimeen ja perustivat valtioi-
ta, joissa ainakin pyrittiin sekulaa-
riin hallintoon. Nämä valtiot myös 
voimakkaimmin tukivat palestiina-
laisten kansallisten oikeuksien tur-
vaamista.

Israelin ja sen liittolaisten kan-
nalta katsoen nämä valtiot olivat 
vaarallisia antaessaan tukensa pa-
lestiinalaisten liikkeille ja pyrki-
myksille. Ei suinkaan ole sattumaa, 
että viimeisen neljännesvuosisa-
dan aikana on sodilla tuhottu juuri 
tähän ryhmään kuuluneita valtioi-
ta – Egypti, Irak, Libya, Syyria, Je-
men. Myös Libanon on useita ker-
toja joutunut Israel-Palestiina kon-
fliktin maksumieheksi. Jordaniaa 
lukuun ottamatta useimmat ara-
bimonarkiat, joiden tuki palestii-
nalaisille on ollut lähinnä julkilau-
sumatasoa, ovat saaneet olla rau-
hassa. 

Vuoden 1967 sota, josta viime 
vuonna tuli kuluneeksi puoli vuo-
sisataa, oli Palestiinan-kysymyksen 
kannalta ratkaisevin. Tässä sodas-
sa Israel valloitti Egyptiltä Siinain 
niemimaan, Jordanialta sen hallin-
nossa olleet Länsirannan ja Itä-Je-
rusalemin sekä Syyrialta Golanin-
kukkuloiden alueen. Maa-aluei-
den valloitusta tärkeämpää oli kui-
tenkin poliittisen ilmapiirin syvä 

muutos. Sekä Israelissa, että ara-
bimaissa nousivat kansallismielis-
ten liikkeiden rinnalle voimakkaat 
uskonnollis-poliittiset liikkeet – Is-
raelissa äärijuutalaiset ja arabimais-
sa islamistiset poliittiset liikkeet, 
joiden pohjalla ovat myös islamis-
tiset ääriliikkeet syntyneet. 

Neuvotteluratkaisun 
umpikuja

Monien sotien ja koko maailman-
järjestelmän perusteellisten muu-
tosten jälkeen 1990-luku herätti 
Palestiinan ja Lähi-idän yleisem-
män rauhantilan suhteen toiveita. 
Toiveissa on jouduttu pettymään 
kerta toisensa jälkeen. Geneves-
sä aloitettiin YK:n tukemana rau-
hanneuvottelut. Toinen näkymät-
tömämpi neuvottelujen näyttämö 
oli Norja. Oslossa vuonna 1993 
ilmoitettiin yllättävästi, että siellä 
käydyissä salaisissa tapaamisissa on 
päästy sopuun Israelin ja Palestii-
nalaisia neuvotteluissa edustaneen 
PLO:n (Palestiinan vapautusliik-
keen) kesken rauhanneuvottelujen 
aloittamisesta.

Nämä neuvottelut jäivät kuiten-
kin hyvin tyhjiksi kirjaimiksi koska 
todellisuus entisen brittimandaatti 
Palestiinan alueella kulki koko ajan 
voimistuen rauhaa vastaan. Pian 
vuoden 1967 valloitusten jälkeen 
aloitettu juutalaisten siirtokunti-
en rakentaminen eteni voimalla ja 
murensi koko ajan mahdollisuuk-
sia todellisen rauhan saavuttami-
seen. Toinen kipupiste oli ja on 
Itä-Jerusalem, jossa islamin kan-
nalta äärimmäisen tärkeät Kallio-
moskeija ja Al Aqsa-moskeija si-
jaitsevat, kuten myös juutalaisten 
ja kristittyjen keskeiset pyhät pai-
kat sijaitsevat. 

Palestiinan ongelma
jää sotien jalkoihin

Viime vuosikymmenien monet 
sodat ovat painaneet Palestiinan 
ongelman pahasti pois Lähi-idän 
polttavimpien ongelmien alta. Tä-
mä kehitys alkoi jo vuosien 1990–
91 ns. Persianlahden sodasta ja 
sen jälkeen alkaneesta Irakin saar-
rosta ja sotien kaudesta, vuoden 
2003 Irakin miehityksestä ja tä-
män maan ajautumisesta edelleen-
kin jatkuvaan kaaokseen. Kuluvan 
vuosikymmenen kuohunta Poh-
jois-Afrikassa, pahimpana Libyan 
kohtalo, meneillään oleva jo kol-
me vuotta jatkunut sota Jemenissä 
ja Palestiinan-kysymyksen kannal-
ta varmasti pahin jo kahdeksatta 
vuotta jatkuva Syyrian sota. Koko 
tämä sotien aiheuttama kaaos on 
ollut työntämässä Palestiinan-ky-
symyksen ratkaisua epämääräiseen 
tulevaisuuteen.

Palestiinalaispakolaisille tämä on 
merkinnyt sukupolvesta toiseen 
jatkuvaa elämää pakolaisleireissä 
ja toistuvien sotien johdosta myös 
toistuvaa pakoon lähtemistä, uu-
siin leireihin ja uusiin maihin aset-
tumista. Kierre, jolle tällä hetkel-
lä ei ole näkyvissä loppua. Joille-
kin vuosina 1947–49 pakoon läh-
teneille palestiinalaisille perheille 
ja suvuille tämä on merkinnyt 70 
vuoden pakolaisuutta ja ehkä kol-
me jopa neljä kertaa maan ja pako-
laisleirin vaihtamista.

Lähi-idässä on tällä hetkellä ai-
van liian monta sotaa ja konflik-
tia, jotta tähän alueen ydinongel-
maan olisi riittävällä vakavuudella 
voitu paneutua. Yhdysvaltojen ny-
kyjohdon viimeaikaiset linjaukset, 
erityisesti Jerusalemin kysymyk-
sessä, ovat merkinneet sitä, että tä-
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män valtion mahdollisuudet toi-
mia edes luotettavana ja uskottava-
na välittäjänä ovat kokeneet kovan 
iskun.

Kaikki tämä, ja siirtokuntien 
kautta vuoden 1967 sodassa valloi-
tetuille Palestiinalaisalueille synty-
nyt jo 800 000 tuhannen juutalai-
sen muutto Länsirannalle ja Itä-Je-
rusalemin alueelle, tarkoittaa sitä, 
että vanhat myös aiemmissa rau-
hanneuvotteluissa pyöritellyt rat-
kaisut ovat käyneet lähes mahdot-
tomiksi toteuttaa. Sekä juutalais-
ten että arabien keskuudessa onkin 
aivan viime aikoina kuultu vaati-
muksia myös pitkään esillä pidetyn 
ns. kahden valtion ratkaisun hyl-
käämisestä toteuttamiskelvotto-
mana ja palaamista alkuperäiseen 
yhtenäisen historiallisen Palestii-
nan alueen demokraattisen valtion 
ajatukseen.

Jos Lähi-itään aiotaan pysy-
vä rauhantila saada, on vähintään 
pakko löytää aivan uudenlaisia rat-
kaisuja. Diplomatiaan ja neuvot-
telupöytiin tarvitaan myös uusia 
voimia, uusia valtioita, uusia so-
vittelijoita. Lähi-idän mannerlaatat 
ovat myös Syyrian tuhoisan sodan 
johdosta voimakkaassa liikkees-
sä. Vanhat reseptit ovat osoittau-
tuneet käyttökelvottomiksi. Tarvi-
taan uusia ratkaisuja, uusia kasvo-
ja. Nykyisellään paineet kasvavat 
kohti vaarallista räjähdystä.

Pertti Multanen
Lähi-itään erikoistunut kansainvälisten 

suhteiden historian dosentti

Kirjoitus on julkaistu filosofiklubi.
blogspot.fi:ssä 2.4.2018

* Jaffa hedelmät
* Carmel vihannekset, hedelmät ja säilykkeet
* Keter muovituotteita (Curver), keittiö- ja kylpy-
huonevarusteita (Allibert), työkalupakkeja (Stanley, 
Black&Decker), puutarhakaluesteita (EOS) jne.
* El Al lentoyhtiö
* Timantit. Suuri osa maailman jalokivikaupasta kulkee 
Israelin kautta
* Tietokonevalmistaja Hewlett Packard toimittaa teknolo-
giaa, jolla rajoitetaan palestiinalaisten liikkumista ja suoja-
taan siirtokuntia.

Miehitettyjen alueiden siirtokunnissa valmistettuja 
tuotteita
* Achva Halva
* Ahava kosmetiikkatuotteet valmistetaan palestiinalaisil-
ta varastetuista Kuolleen meren mineraaleista. Myydään 
myös nimellä Dead Sea Cosmetics, Dead Sea Bath Salts 
jne. Katso taustoja http://www.stolenbeauty.org/
* Gamla, Golan ja Yarden viinit
* Hedelmät ja vihannekset Israelista tuotujen hedelmien 
ja vihannesten joukkoon sekoitetaan usein siirtokuntien 
tuotteita
Lista miehitetyillä alueilla toimivista yrityksistä löytyy 
WhoProfits’in sivulta https://whoprofits.org/involve-
ment/settlements-products

BOIKOTOI israelilaisia 
tuotteita kunnes 
Israel alkaa noudattaa 
kansainvälistä lakia



Tervetuloa ICAHDin rakennusleirille, joka jär-
jestetään Israel/Palestiinassa 21.-31.10.2018. Tä-
nä vuonna leirillä rakennetaan yhteisökeskus tu-
kemaan viittätoista pientä palestiinalaisyhteisöä 
Jordanin laaksossa miehitetyllä Länsirannalla.

Keskuksen rakentamisen lisäksi ohjelmaan kuuluu 
opintomatkoja, luentoja ja tutustumista aktivisteihin. 
ICAHDin leirit ovat vahva ja väkivallaton tapa vastus-
taa palestiinalaisalueiden miehitystä sekä hyvä tapa op-
pia nykytilanteesta ja palestiinalaisten kohtaamista on-
gelmista.

Leirin hinta on 1060 euroa. Hintaan kuuluu majoi-
tus, ruoka, opintomatkat sekä materiaalit. Leiriin osal-
listuvilta vaaditaan englanninkielen taitoa. Ilmoittau-
tuminen on auki 1.8. asti. Lisätietoja löytyy ICAHD 
Finlandin kotisivuilta: www.icahd.fi 

Leirin aikana pääsee myös avustamaan palestiina-
laisviljelijöitä oliivinpoiminnassa ja opintomatkoille 
ympäri miehitettyjä palestiinalaisalueita ja Israelia. 

ICAHDin leireillä rakennetaan yhteyksiä: osallis-
tujat tapaavat muista maista tulevia aktivisteja, pales-
tiinalaisia ja israelinjuutalaisia, ihmisoikeustoimijoita 
ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Osallistujat asu-
vat palestiinalaisperheiden luona ja oppivat yhteisöjen 
haasteista kuumassa ilmastossa ja vaikeassa poliittises-
sa tilanteessa.

Israel on miehittänyt palestiinalaisalueita yli 50 vuot-
ta. Palestiinalaisväestö on asetettu Israelin armeijan 
sotilasmääräysten ja sotilastuomioistuinten alaiseksi ja 
siihen kohdistuu vakiintunutta ja järjestelmällistä syr-
jintää. Länsirannalla tarkastuspisteet, tiesulut ja erotte-
lumuuri rajoittavat palestiinalaisten liikkumista. Israel 
on rakentanut yli 200 siirtokuntaa alueelle kansainväli-

Rakennus- ja oliivinpoimintaleiri 
Länsirannalla

sen oikeuden vastaisesti. Siirtokuntalaisiin sovelletaan 
Israelin lainsäädäntöä, joka takaa heille täydet kansa-
laisoikeudet ja poliittiset oikeudet.

Israelin miehitysjoukot tuhoavat järjestelmällisesti 
palestiinalaisten koteja ja muuta infrastruktuuria. Vuo-
sina 1967–2017 Israel on tuhonnut yli 48 000 palestii-
nalaisten rakennusta miehitetyillä palestiinalaisalueilla.

Israel myös käyttää yli 80 prosenttia pohjavesivaras-
ton vedestä Länsirannalla sekä kaiken saatavilla ole-
van Jordan-virran veden, raportoi Amnesty Interna-
tional. 200 000:lta maaseudulla elävältä palestiinalaisel-
ta puuttuu juokseva vesi ja Israelin armeija estää heitä 
usein keräämästä sadevettä tuhoamalla sadevesisäiliöi-
tä. Siirtokunnissa taas on tiuhaan kasteltavia viljelyk-
siä, vehreitä puutarhoja ja uima-altaita.

Jordanin laaksossa Israel estää palestiinalaisten pää-
syn 85 prosentille alueesta raportoi ihmisoikeusjärjes-
tö B’tselem. 

ICAHD (Israeli Committee Against House Demo-
litions) on israelilainen ihmisoikeus- ja rauhanjärjestö, 
joka toimii sen eteen, että kaikkien Israelin/Palestiinan 
alueen asukkaiden kansainvälisen oikeuden mukaiset 
oikeudet toteutuisivat.

Miika Malinen
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http://www.icahd.fi

