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Suomen asekauppa Israelin kanssa lopetettava

Viime vuosina huomattava osa Suomen asehankinnoista on kohdistunut Israeliin kiihtyvässä
tahdissa. Vuonna 2001 ostettiin Israel Aerospace Industries (IAI)-yhtiön lisenssillä 
valmistetut miehittämättömät Ranger-ilma-alukset1. Sen jälkeen 2000-luvulla on hankittu 
keskipitkän matkan ohjuksia, elektroniikkaa ja panssarintorjuntaohjuksia, 2010-luvulla 
paikannus-, maastouttamis- ja viestintälaitteistoja.2 Vuonna 2016 otettiin käyttöön 
israelilaisen Aeronautics-yhtiön valmistamat tiedustelulennokit.3 Kesällä 2018 IAI:lta 
ostettiin merivoimien pintatorjuntaohjuksia.4 Kuluvan vuoden alussa julkistettiin päätös 
ostaa vastatykistötutkia saman yrityksen tytäryhtiöltä Elta Systemsiltä.5 Näiden lisäksi 
israelilaista alkuperää olevia aseita ja aseiden osia on tullut Suomeen muunmaalaisten 
valmistajien kautta.

Israelilla on pitkä historia sotilasyhteistyössä epädemokraattisten hallintojen kanssa alkaen 
shaahin Iranista, Etelä-Afrikasta, Guatemalasta ja Pinochetin Chilestä. Israel on sekaantunut
paikkoihin, joihin Eurooppa ja Yhdysvallat ovat päättäneet välttää viemästä aseita, kuten 
Azerbaidzan, Etelä-Sudan ja Ruanda, ja on turvallisuusyhteistyössä epädemokraattisten 
maiden kanssa, joista jotkut ovat diktatuureja ja jotka tappavat, ryöstävät ja sortavat 
kansalaisiaan. Väkivaltaiset konfliktit ja asevientikiellot eivät ole olleet asekaupan esteenä.6

Miehitetyllä Länsirannalla, Itä-Jerusalemissa ja Gazassa Israel käyttää asevoimiaan  
palestiinalaisia vastaan vuosikymmeniä kestäneessä matalan intensiteetin sodassa, jossa on 
kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä. Miehitys on merkinnyt jatkuvia kansainvälisen 
oikeuden loukkauksia, jollaisia ovat siirtokuntien ja muurin rakentaminen, Itä-Jerusalemin 
liittäminen Israeliin, kotien tuhoaminen, maan anastaminen, diskriminoivat lait sekä muu 
etninen puhdistus ja ihmisoikeuksien järjestelmällinen rikkominen. Tämän lisäksi pitkitetty 
miehitys jo itsessään on kansainvälisen lain mittapuin laiton.7 Israel pyrkii muuttamaan 
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kansainvälistä humanitaarista lakia rikkomalla sitä järjestelmällisesti ja viemällä 
menetelmiään muihin maihin.8

Israelilaisten aseteollisuusyritysten ja Israelin hallituksen on todettu käyttävän Palestiinan 
miehitystä, erityisesti Gazan saartoa koekenttänä, jossa ne testaavat, rahoittavat ja 
innovoivat sotilaallista ja väestön alistamiseen käytettävää teknologiaa, jota ne voivat sitten 
myydä kansainvälisillä markkinoilla “tosioloissa tehokkaiksi todettuina”.9

IAI, josta Helsingin Sanomien mukaan näyttää tulevan Puolustusvoimien hovihankkija, on 
syvällä mukana tässä toiminnassa. Kansalaisjärjestöt ovat syyttäneet IAI:ta osallisuudesta 
Israelin sotarikoksiin ja mahdollisesti rikoksiin ihmisyyttä vastaan.10 Yritys muun muassa 
toimittaa laitteita Israelin ja palestiinalaisalueiden välisen laittoman muurin valvontaan ja 
laittomien siirtokuntien suojaamiseen. Sen lennokkeja on käytetty Israelin sotatoimissa 
Gazassa 2008-2009 siviileihin kohdistetuissa hyökkäyksissä, jotka Human Rights Watch on 
tuominnut kansainvälisen oikeuden rikkomisena.11 Sen lennokkeja on käytetty myös 
mielenosoittajia vastaan 2018 alkaneissa Gazan protesteissa, joissa on raportoitu yli 270 
väkivallatoman protestoijan kuolleen ja yli 29000, joista yli 3000 lapsia, saaneen vammoja, 
ja joissa Israelin armeijan on todettu syyllistyneen korkeatehoisten aseiden käyttöön ja 
aseettomien siviilien laskelmoituun vammauttamiseen.12 IAI on ollut rikostutkinnan 
kohteena Armenian sotilaiden pommittamisesta Azerbaidzanin puolesta. Sen on raportoitu 
olleen tekemisissä Myanmarin Rohinga-kansan etniseen puhdistukseen syyllistyneen 
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sotilasjuntan kanssa.13 Myös Aeronauticsin ja muiden Suomelle aseita toimittaneiden 
yhtiöiden, kuten Elbit ja Rafael, aseita ja laitteita on käytetty Länsirannalla ja Gazassa.14 
Tästä syystä kansainväliset rahoituslaitokset ovat purkaneet sijoituksiaan näihin yhtiöhin.15

YK:n ihmisoikeusneuvosto päätöksessään maaliskuussa 2018 sekä useat järjestöt ympäri 
maailmaa ovat vaatineet Israelin asettamista asevientikieltoon sen tekemien vakavien 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksien vastaisten loukkausten vuoksi. 
Euroopassa 150 järjestöä ja lukuisat tiedemiehet ovat vaatineet Israelin aseteollisuuden 
sulkemista teknologiayhteistyön ulkopuolelle, kunnes se alkaa noudattaa lakia ja sopimusten
ihmisoikeuspykäliä.

Väkivaltaisuuksien lopettaminen Lähi-idässä on Euroopalle ja sen turvallisuudelle 
elintärkeää. Suomen ja muiden EU-maiden useassa yhteydessä vahvistettu kanta Israelin 
miehittämän Länsirannan ja Itä-Jerusalemin suhteen on, että Israelin siirtokunnat ovat 
kansainvälisen oikeuden vastaisia ja muodostavat esteen rauhalle. EU-maat eivät tunnusta 
mitään muutoksia ennen vuotta 1967 määriteltyihin rajoihin, Jerusalem mukaan lukien, 
rauhanprosessin osapuolten keskenään sopimia muutoksia lukuun ottamatta. 

Israel ei ole osoittanut valmiutta kansainvälisen oikeuden ja YK:n päätösten mukaiseen 
rauhanprosessiin. Kahden valtion ratkaisun ja palestiinalaisten oikeuksien toteutumisen 
mahdollisuudet hupenevat. Palestiinalaisväestön humanitaarinen tilanne etenkin Gazan 
kaistaleella on kärjistynyt katastrofaaliseksi.16 Israelin ylivaltapolitiikka vaikuttaa kielteisesti
myös suoraan Eurooppaan. Israelin hallitus on löytänyt samanmielisimmät kumppaninsa 
demokratiaa halveksivista liikkeistä ja hallituksista, kuten Unkarista ja muista Visegrád-
maista, niissä ilmenevästä antisemitismistä huolimatta.17 Nämä puolestaan estävät jopa 
keskustelun Israelin apartheidista, jonka olemassaolon EU:n Israelin-lähettiläätkin ovat 
todenneet.18 Netanjahun tavoitteena on Euroopan heikentäminen ja hajottaminen.19
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Suomen kasvava asekauppa Israelin kanssa on räikeässä ristiriidassa Suomen julkilausutun 
Lähi-idän politiikan kanssa.Se vie uskottavuutta Suomen kansainvälistä oikeutta ja 
sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää korostavalta linjalta ja rapauttaa niitä. 
Toiminnallaan Suomi paitsi tukee Israelin miehitykseen kytkeytyvää aseteollisuutta, myös 
antaa viestin, että miehityksen ja lakien rikkomisen jatkamiselle ei ole tosiasiallisia esteitä. 
Suomi tekee itsensä riippuvaksi Israelin aseteollisuudesta ja kompromettoi asemansa 
rauhanvälittäjänä ja ihmisoikeuksien puolustajana. Voidaan myös arvailla tällaisen 
vaikutuksia maanpuolustustahtoon.

Suomi ei voi jättää kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksia koskevien lakien vaatimuksia
huomiotta. Puolustusministeriön ilmoituksen mukaan hankintapolitiikassa noudatetaan 
hallitustason päätöksiä. Me allekirjoittaneet järjestöt vetoamme Suomen päättäjiin, että 
asekauppaa Israelin kanssa ei enää jatketa.
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