
1 EU:n tasolla solidaarisuustyön tavoitteeksi 
EU:n ja jäsenvaltioiden yhteistyön lopetta-

minen  palestiinalaisia sortavan kolonialisti-
sen politiikan kanssa 

Palestiinalaisalueiden miehitys on osoittautunut 
pysyväksi, sitä käytetään tarkoituksellisesti miehite-
tyn  väestön etuja vastaan ja sen tuloksena on ollut 
miehitettyjen alueiden haltuunottaminen. Näistä 
YK:n  miehitettyjen palestiinalaisalueiden erikoisra-
portoijan mainitsemista syistä miehitys itsessään on 
laiton ja  rikkoo kansainvälisen oikeuden ehdottomia 
normeja. Väkivallan käyttö miehityksen alaista väes-
töä vastaan  on järjestelmällistä. Ihmisoikeusjärjestöt 
ovat todenneet miehityksen ylittäneen apartheidin 
rajan. Apartheid on kansainvälisessä laissa määritelty 
rikos ihmisyyttä vastaan. Tästä  huolimatta EU pitää 
Israelia yhtenä tärkeimmistä kumppaneistaan, joka 
enemmän kuin mikään muu  Euroopan ulkopuolinen 
maa on päässyt mukaan EU:n rahoittamiin hank-
keisiin. EU:ta on painostettava  ottamaan huomioon 
kansainvälisen lain sille asettamat velvoitteet. 

• EU:n ja Israelin välinen assosiaatiosopimus on jäädytet-
tävä, kunnes Israel alkaa noudattaa  sopimuksen pykäliä 
demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. 

• EU:n on kiellettävä kaupankäynti laittomien siirtokun-
tien kanssa. Siirtokuntakauppa merkitsee  käytännössä 
siirtokuntien tunnustamista ja sen ansiosta varastetulla 
maalla toimivat yritykset  hyötyvät massiivisista taloudel-
lisista voitoista. EU:n on myös vaadittava YK:n siirtokun-
tiin  kytkeytyvien yritysten tietokannan päivittämistä ja 
käytettävä sitä hyväksi kauppapoliittisissa  päätöksissään. 

• EU:n on reagoitava sanktioin palestiinalaisten maiden 
ja omaisuuden haltuunottamiseen ja  tuhoamiseen, 
palestiinalaisten pakkosiirtoihin sekä miehitysjoukko-
jen ja siirtokuntalaisten  palestiinalaisiin kohdistamaan 
väkivaltaan. Israel on asetettava asekauppakieltoon niin 
kauan kuin se  jatkaa tuhoisia hyökkäyksiään palestiina-
laisia vastaan. 

• EU:n on valvottava, että siirtokuntiin ja aseteollisuuteen 
kytkeytyviä instituutioita ja henkilöitä ei  osallistu sen 
tutkimus-, kehitys- ja muihin hankkeisiin. EU:n on tuomit-
tava Israelin palestiinalaisia  diskriminoiva kansalaisuus-
laki ja muut yli 60 palestiinalaisia syrjivää lakia Israelin 
lainsäädännössä. 

•  On voitava asettaa pakotteita myös Libanonissa 
palestiinalaispakolaisten ja Syyriasta paenneiden 
palestiinalaisten oikeuksien heikentämisestä vastuussa 
oleviin luonnollisiin henkilöihin sekä näihin henkilöihin 
yhteydessä oleviin luonnollisiin ja oikeushenkilöihin ja 
yhteisöihin.

KANSAINVÄLINEN PÄIVÄ SOLIDAARISUUDEN OSOITTAMISEKSI PALESTIINAN KANSALLE
Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket

YK:n päätöksellä vuosittain 29. marraskuuta vietettävänä solidaarisuuspäivänä muistutetaan  
Palestiinan tilanteesta, joka on ollut ratkaisematta 74 vuotta YK:n vuoden 1948 yleiskokouksen  

jälkeen. Palestiinan kansa tarvitsee solidaarisuutta ja oikeutta enemmän kuin koskaan. 

Kansalaisjärjestöjen Palestiina-solidaarisuusverkoston
tavoitteita solidaarisuustyölle 29.11.2022

Millaisia tekoja tarvitaan EU:lta, Suomen valtiolta ja kansalaisyhteiskunnalta? Retoriikan
ja hätäavun  tilalle on saatava aikaan vaikuttavia diplomaattisia ja taloudellisia toimia. 



Palestiinalaisten humanitaarisen tilanteen ja EU:n tähän 
asti antaman tuen vahvistamiseksi EU:n on 

• vaadittava palestiinalaisten oikeuksien toteutumista kan-
sainvälisen lain ja YK:n päätöslauselmien  mukaisesti; 

• turvattava miehitetyn Palestiinan riittävä avustusohjelma 
ja lisättävä tukea lasten koulutukselle ja  terveydenhuol-
lolle; 

• turvattava Gazan siviiliväestölle elämisen ehdot ja palvelut

• estettävä sanktioin Israelin tekemät palestiinalaisten 
koulujen ja muiden tilojen tuhoamiset, joista  osa on EU:n 
rahoittamia; 

• edellytettävä ja turvattava Israelin ja palestiinalaishallin-
non opetussektoreiden tasavertainen yhteistyö  koulutuk-
sessa. 

• turvattava palestiinalaisten oikeudet suuressa energian 
siirtohankkeessa (Eastern Mediterranean pipeline, EastMed) 

2 Suomen valtion osalta solidaarisuustyön 
tavoitteeksi palestiinalaisia sortavissa ja  

siirtokuntakolonialismia tukevissa  hankkeissa 
tapahtuvan yhteistyön tunnistaminen ja  
 lopettaminen 

• Eduskunnan ihmisoikeuskeskuksen tulee perehtyä Israelin 
palestiinalaisia diskriminoiviin lakeihin ja  laatia toimin-
tasuunnitelma, jossa Suomi on muiden tahojen kanssa 
aloitteellinen näiden lakien  kumoamiseksi

• Siirtokuntien kanssa käytävä kauppa kiellettävä. Suo-
meenkin tuodaan siirtokunnissa tuotettuja  tuotteita ja 
Suomessa toimii siirtokuntiin kytköksissä olevia yrityksiä. 
EU:n säännöt mahdollistavat  sen, että jäsenvaltiot voivat 
itsenäisesti estää maansa yrityksiä osallistumasta siirtokun-
tien toimintaan. 

• Asekauppa Israelin kanssa lopetettava. Suomi on yhä kiih-
tyvässä määrin ostanut ja suunnittelee  edelleen aseiden 
hankkimista israelilaisilta yrityksiltä, joita syytetään siirto-
kuntien tukemisesta ja  osallisuudesta Israelin sotarikoksiin. 
Kaupan puolustamiseksi esitetyt argumentit, että kaupalle 
ei ole  kansainvälisoikeudellisia esteitä, koska YK ei ole 
asettanut Israelia embargoon, ja että Suomi hankkii  vain 
kustannustehokkainta aseistusta, eivät ole hyväksyttäviä ja 
kestäviä. 

• Suomi ei saa jäädä sivustakatsojaksi ja pidättäytyä 
äänestämästä Israelin miehitystä ja muita kansainvälisen 
oikeuden vastaisia toimia koskevissa äänestyksissä YK:ssa. 

• Suomen on tuettava Israelin miehittämillä alueilla 
tapahtuneita rikoksia koskevan oikeuskäsittelyn  
 etenemistä Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. 

• Median ja valtiovallan on lopetettava vaikeneminen 
Israelin palestiinalaisia diskriminoivasta politiikasta ja 
palestiinalaisiin kohdistetusta väkivallasta sekä Israelin 
narratiivin myötäily, jossa Israelin toiminta esitetään 
itsepuolustuksena palestiinalaisten terrorismia vastaan. 
Politiikassa ja tiedotuksessa miehityksen laittomuuden 
tulee tulla voimakkaammin näkyviin.

Suomi ei ole aktiivisesti Israelin agendaa ajavien 
maiden joukossa EU:ssa, mutta se voisi tehdä 
nykyistä  enemmän ja toimia rohkeammin kan-
sainvälisen oikeuden toteutumiseksi Palestiinassa. 
Suomen kanta, jonka  mukaan ”Israelin/Palestii-
nan kysymys voidaan ratkaista vain kummankin 
osa puolen välisten neuvottelujen  tuloksena”, ei 
tunnusta jyrkkää voimaepätasapainoa osapuolten 
välillä ja on vastuun välttämistä. Suomen on otettava 
lähtökohdaksi kansainvälisen oikeuden vaatimukset 
ja asetettava niiden toteutuminen Lähi-idän politiik-
kansa kulmakiviksi. 

• Suomen on tuomittava Israelin tekemät tarkoituk-
selliset palestiinalaisten itsemääräämisoikeuden 
loukkaukset ja toteutettava omalta osaltaan YK:n 
erikoisraportoija Francesca Albanesen raportis-
saan YK:n 77. istunnolle esittämät suositukset kai-
kille valtioille (Report of the Special Rapporteur 
on the situation of human rights in the Palestinian 
territories occupied since 1967, Francesca Alba-
nese https://www.un.org/unispal/wp-content/
uploads/2022/10/A.77.356_210922.pdf, suomen-
kielinen tiivistelmä https://akys.kapsi.fi/wordpress/
wp-content/uploads/2022/11/YKn-miehitettyjen-pa-
lestiinalaisalueiden-erikoisraportoijan-raport-
ti-syyskuulta-2022.pdf).

• Suomen (ja EU:n) on vaadittava siirtokuntakolonialis-
tisen miehityksen ja apartheid-hallinnon lopettamista 
ja vallattujen alueiden ja luonnonvarojen palauttamista 
palestiinalaisille ja tunnustettva kansainvälisen lain 
takaama ja YK:n päätöslauselmien vahvistama paluu-
oikeus ja oikeus korvauksiin.  

• YK:n 193 jäsenvaltiosta Palestiinan on toistaiseksi tun-
nustanut 138 maata, mukaan lukien Ruotsi.  Suomi voisi 
liittyä tähän joukkoon solidaarisuuden osoittamiseksi 
Palestiinan kansalle.
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• Israelin ihmisoikeusrikokset on tuomittava avoimesti. 

• Israelin propagandaan, kuten ihmisoikeusjärjestöihin 
kohdistettuihin terrorismi- ja  antisemitismisyytöksiin 
samoin kuin palestiinalaisten kansalaisyhteiskuntaan 
kohdistuviin  hyökkäyksiin, (esimerkkinä kuuden 
 ihmisoikeusjärjestön julistaminen terroristiorganisaa-
tioiksi) on  suhtauduttava tiukemmin ja tuomittava ne 
julkisesti. 

• Suomen lähetystöjen resurssointi solidaarisuustyön 
kannalta Tel Avivissa, Ramallahissa ja Beirutissa  on tur-
vattava. 

• Järjestetään Eduskunnan lähetystön vierailu miehite-
tyillä Palestiinalaisalueille, Itä-Jerusalemissa ja  Libanonin 
pakolaisleireissä. 

• Kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun rahoitusta eri 
kanavien kautta on lisättävä. 

• Ulkoministeriön Palestiina-ohjelmien hyvästä tiedotta-
misesta suomalaisille on huolehdittava. (Suomen suhteet 
ja kehitysyhteistyö Palestiinassa, https://um.fi/kehitys-
yhteistyo-palestiinalaisalue)

• Suomen on huolehdittava UNRWAn riittävästä rahoi-
tuksesta yhteistyössä muiden YK:n jäsenmaiden  kanssa. 
UNRWAlle on taattava resurssit myös peruskoulutuksen 
jälkeiseen korkeakoulutukseen.

• Palestiinalaisen kulttuurin tutuksi tekemistä suomalai-
sille on edistettävä, esimerkkinä resurssien  varaaminen 
palestiinalaisen kaunokirjallisuuden klassikoiden suo-
mentamiseen.

3 Kansalaisjärjestöjen solidaarisuus-
työn tavoitteeksi Palestiinan tilanteen 

 esillä pitäminen,  valtiovaltaan ja EU:iin 
vaikuttaminen, henkisen ja aineellisen tuen 
välittäminen palestiinalaisille  yhteistyö-
kumppaneille ja yhteistyön lisääminen 

Edellä mainitut EU:hun ja Suomen valtioon kohdiste-
tut vaatimukset edellyttävät toteutuakseen  kansalais-
yhteiskunnan vireyttä ja painostusta. Tämän luominen 
on pitkälle kansalais- ja  solidaarisuusjärjestöjen 

varassa. Ne voivat vaikuttaa myös palestiinalaisten 
humanitaarisen tuen  turvaamiseen ja vahvistami-
seen. 

• Suomen palestiinalaisdiasporan aktiivisen toimin-
nan edellytyksiä on parannettava. Selvitetään keinoja 
lisätä kansalaisjärjestöjen, solidaarisuustoimijoiden 
ja Suomessa asuvien palestiinalaisten osallistumista 
Palestiina/Israelia koskevaan keskusteluun julkisilla 
areenoilla. 

• Palestiinan kriisin pitkittyminen ja uusien kriisien syn-
tyminen maailmassa on saanut aikaan  turtuneisuutta 
tilanteeseen ja epätietoisuutta. Jotta Palestiina ei jäisi 
unohduksiin ja muiden kriisien  jalkoihin, on Palestiinan 
tilannetta pidettävä esillä kannanotoin, kampanjoin 
(esimerkkinä EU-kansalaisaloite kaupankäynnin kieltä-
miseksi laittomien siirtokuntien kanssa) sekä julkisen 
keskustelun, kuten lehtien kommentti- ja mielipide-
palstojen, ja some-kanavien kautta. Kampanjoiden 
yhteydessä on yritettävä muodostaa kumppanuuksia. 

• Kirjastoihin suositellaan palestiinalaista kauno- ja 
tietokirjallisuutta. 

• Suositellaan Kansainvälisenä solidaarisuuspäivänä 
29.11. Palestiinan lippujen käyttöä julkisissa tiloissa 
kuten 2022 Ukrainan lippu on nostettu esiin. 

Palestiinalaisten keskuudessa toimivien, erilaista 
humanitaarista apua toimittavien suomalaisten 
 kansalaisjärjestöjen  toiminnan kehittämiskeinoja:  

• Tiivistetään yhteyksiä olemassa oleviin yhteistyö-
kumppaneihin miehitetyssä Palestiinassa, Israelissa,  
palestiinalaisten pakolaisyhteisöissä Libanonissa, 
 Syyriassa ja Jordaniassa. 

• Eduskunnan Palestiina-ystävyysryhmä voi kut-
sua kansalaisjärjestöjä tutustumaan eduskunnan  
 Palestiina-aloitteisiin ja kehittämään niitä. Kansa-
laisjärjestöjen edustajia voi osallistua eduskunnan  
 mahdollisiin tutustumiskäynteihin palestiinalaisalueille 
ja ympäröivien maiden pakolaisyhteisöihin. 

• Tutustutaan palestiinalaisdiasporassa elävien pakolais-
ten oikeuksien loukkauksiin ja kehitetään keinoja esille 
tulleiden epäkohtien korjaamiseksi Suomen toimin ja 
yhteistyössä muiden toimijoiden  kanssa.  

#PalestineDay
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