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KD-ryhmä kutsui kristil-
liset koulut seminaariin 
KD:n eduskuntaryhmä järjesti viime torstaina seminaa-
rin kristillisten koulujen asemasta. Tilaisuuden tavoittee-
na oli käydä avointa vuoropuhelua kristillisten koulujen 
lupaprosessien ongelmista. Paikalle oli kutsuttu kristil-
listen koulujen toimijoita eri puolilta Suomea, opetusmi-
nisterin erityisavustaja Aleksi Kalenius (sdp.) ja opetus-
hallituksen opetusneuvos Irmeli Halinen. 

Seminaarin aihe synnytti varsin vilkasta keskustelua ja 
kristillisten koulujen viesti opetusministeriölle meni var-
masti perille. Koulujen mielestä lupahakemusten käsitte-
ly ei ole ollut riittävällä tavalla ennakoitavaa. Esimerkiksi 
lupahakemuksilta vaadituissa kriteereissä on tulkintae-
päselvyyksiä.

Erityisavustaja Marjo Loponen toi omassa puheen-
vuorossaan esille, että ensi syksyn aikana valtioneuvosto 
käynnistää työn lupaprosessin selkiyttämiseksi. 

– Tämä tapahtuu ministeri Päivi Räsäsen aloitteesta, 
sillä hän kirjautti valtioneuvoston päätökseen lauselman, 

jossa edellytetään yksityisten koulujen toimintaedellytys-
ten selkeyttämistä, Loponen kertoi. 

Kansanedustaja Jouko Jääskeläinen piti tilaisuutta 
onnistuneena keskustelun avauksena opetusministeriön, 
opetushallituksen ja kristillisten koulujen toimijoiden 
välillä.

– On ehdottoman tärkeää, että vuoropuhelu kristil-
listen koulujen ja luvista päättävien tahojen välillä sy-
venee. Tämä tilaisuus toimi hyvänä avauksena syksyllä 
alkavalle työlle lupaprosessin selkeyttämiseksi, Jääske-
läinen totesi.

EU & Maailma

Knessetin edustaja Joshua Reinstein EU-Israel-seminaarissa:

”Vain arvosyyt herättävät tukemaan Israelia”
EU:n Israel-suhtei-
ta käsittelevässä se-
minaarissa pohdit-
tiin, kuinka unioni 
voi edistää rauhaa 
Lähi-idässä. 

Merja Eräpolku

– Arabian kielessä ei ole 
omaa sanaa kansanvallalle, 
vaan käytetään englannista 
tuotua lainasanaa, muistutti 
seminaarin toinen puhuja 
Joshua Reinstein, joka on 
Israelin parlamentissa toi-
mivan kristittyihin liittolai-
siin yhteyttä pitävän toimi-
kunnan johtaja. 

Reinsteinin mukaan 
evankelisten kristittyjen 
poliitikkojen piirissä on 
tapahtunut selkeä herää-
minen suhteessa Israeliin. 
Esimerkiksi Brasiliassa on 
parlamentissa iso joukko 
uskovia pastoreita, jotka 
suhtautuvat hyvin myöntei-
sesti Israeliin. Tällä hetkel-
lä Knessetistä on yhteyksiä 
noin parinkymmenen eri 
maan Israel-ystävyysryh-
mään parlamenteissa. 

–Meillä ei ole taloudellista 
eikä poliittista valtaa - eikä 
öljyä ja vain 1 ääni YK:ssa”, 
Reinstein muistutti.

Hän arvioi, että vain arvo-
syyt herättävät eurooppalai-
sia tukemaan Israelia.

Konflikti on uskonnol-
linen ja ideologinen

Reinsteinin mukaan kon-
fliktissa palestiinalaisten 
kanssa ei ole kyse vain maan 
jakamisesta, sillä se on jaet-
tu lukemattomia kertoja 
eri tavoin. Sen sijaan kyse 
on uskonnollisesta ja ideo-
logisesta konfliktista, eikä 
vain palestiinalaisten vaan 
koko islamilaisen maailman 
kanssa. 

– Kyse on konfliktista 
Raamattuun ja Koraaniin 
uskovien välillä, Reinstein 
kiteytti. 

Islamilaisessa maailmas-
sa politiikka on hyvin vah-
vasti kytköksissä uskontoon 
ja sitä länsimaisten poliitik-
kojen on vaikea kunnolla 
käsittää.

Hän totesi Raamatun 
profetioiden toteutumisen 
olevan ristiriidassa Koraa-
nin profetioiden toteutumi-
sen kanssa. 

– Jos ja kun Raamatun 
profetiat Israelista toteutu-
vat, tekevät ne Koraanin en-
nustuksista mahdottomia.

Rauhan mahdolli-
suudet ovat vähäiset

Reinsteinin käsitys rauhan 
mahdollisuuksista alueel-
la on hyvin synkkä. Hänen 
mukaansa yksi ratkaisun 
mahdollisuus voisi olla se, 
jos vallankumouksella Jor-
daniaa hallinnut kuningas-
huone syrjäytettäisiin ja 
maasta tulisi väestön enem-
mistön mukaan palestiina-

lainen maa, jonne myös Is-
raelin alueella olevat pales-
tiinalaiset voisivat sijoittua. 

Toinen mahdollisuus olisi 
hänen mielestään alueelli-
nen rauhansopimus, joka 
kattaisi kaikki alueen ara-
bimaat. Tämä ratkaisu on 
sisältynyt myös Arabiliiton 
esittämään rauhanaloittee-
seen, mikäli Israel hyväk-
syisi arabimaiden esittämät 
kovat ehdot rauhalle. Pit-

källä tähtäimellä vain pa-
lestiinalaisten oma rauhan-
kasvatus ja asennemuutos 
nykyisen vihapropagandan 
sijaan voivat luoda maape-
rää kestävälle ratkaisulle.

Kristityt voisivat toimia 
rauhan välikappaleina

Rauhantyötä tekevän kris-
tillisen Concordis Inter-
national-järjestön johtaja 

Peter Dixon uskoi, että 
kristityt voivat olla myön-
teisellä tavalla silta juuta-
laisten ja muslimien välillä. 
Hän kertoi puheenvuoros-
saan esimerkkejä eri puo-
lilta maailmaa siitä, miten 
luottamusta ja yhteyttä eri 
väestöryhmien välillä on 
voitu rakentaa vaikeissakin 
tilanteissa.

Seminaarin jälkeen Eu-
roopan kristillispoliittinen 

liike ECPM piti vuosikoko-
uksensa, jossa mm. valittiin 
järjestön hallitukseen uu-
sia jäseniä. Heistä yksi on 
KD:n eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja Peter Öst-
man. 

KD ei ole puolueena jär-
jestön jäsen, mutta monia 
suomalaisia kristillisdemo-
kraatteja on osallistunut 
järjestön toimintaan henki-
lökohtaisella tasolla.

ECPM:n Israel-aiheisessa seminaarissa  yhteiskuvaan tulivat kansanedustaja Peter Östman, Knessetin edustaja Joshua Reinstein, europarlamentaarikko 
Sari Essayah ja Viron  sisarpuolueen Peter Vosu.

Essayah: Europarlamentissa ei ole 
kovin helppoa olla Israelin ystävä

Europarlamentaarikko Sari Essayah tunnetaan ak-
tiivisuudestaan Israelia koskevissa kysymyksissä. 
– Ei silti ole helppoa olla Israelin ystävä europarlamentissa-
kaan. Israel saa täälläkin jatkuvasti voimakasta kritiikkiä, 
hän kertoi.

– Europarlamentissa kristi-
tyn ei ole kovin helppoa olla 
Israelin ystävä. Lähi-itään ja 
erityisesti rauhanprosessiin 
liittyvät kysymykset ovat 
erittäin kiistanalaisia ja tun-
teita herättäviä. Poliittiset 
ryhmät ovat varsin jakautu-
neita ja Israel saa jatkuvasti 
voimakasta kritiikkiä. Jopa 
sen olemassaolon oikeutus 
kyseenalaistetaan, Essayah 
kertoi alustuksessaan Eu-
ropean Christian Political 
Movement -järjestön tilai-
suudessa Brysselissä. 

Yhteisen ulkopolitiikan 
puuttuminen on merkinnyt 
Essayah´n mukaan sitä, että 

EU ei ole saavuttanut ase-
maansa Lähi-idän rauhaa 
edistämään pyrkivän kvar-
tetin jäsenenä. Kuitenkaan 
mitkään ulkopuoliset tahot 
eivät voi määrätä rauhaa ja 
sen ehtoja, vaan ratkaisu voi 
syntyä vain osapuolten kes-
ken.

Essayah muistutti kristi-
tyn vähemmistön tukalasta 
ja koko ajan vaikeutuvasta 
tilanteesta Lähi-idässä. Niin 
kristityt kuin monet muutkin 
vähemmistöt ovat todellises-
sa uhkassa tulla vainotuiksi 
tai he jo kokevat vainoa.

Euroopassa arabikeväälle 
hurrattiin, koska uskottiin 

kansannousujen tuovan alu-
eelle demokratiaa sekä ih-
misoikeuksien ja oikeusjär-
jestelmän kunnioittamista. 

– Näitä kansannousuja ei 
kuitenkaan voi verrata Itä-
Euroopan entisten kommu-
nistimaiden myllerryksiin, 
sillä Lähi-idässä ja Pohjois-
Afrikassa ei ole demokraat-
tista perinnettä olleenkaan. 

– Siksi demokratian ke-
hittyminen vaatii aikaa ja 
on hyvin mahdollista, että 
demokratian kautta valtaan 
nousee hyvin epädemo-
kraattisia voimia, kuten kävi 
Gazassa, Essayah totesi. 

Merja Eräpolku


