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Ilman papereita puhunut Israelin 87-vuotias presidentti Simon Peres pohti Egyptin tilannetta ja antoi Mubarakille kiitosta rauhanhalusta. Hän painotti sitä, miten tärkeää demokratian vaaliminen, 
teknologian edistäminen ja köyhyyden poistaminen ovat paremman ja turvallisemman yhteiskunnan luomisessa.

Eurooppalaiset parlamentaarikot Jerusalemissa

Israel ja 
Eurooppa 
jakavat 
samat arvot
Yli 420 eurooppa-
laista parlamen-
taarikkoa osallistui 
EFI-konferenssiin 
Israelissa. Euroop-
pa ja Israel jakavat 
yhteisiä arvoja - ja 
ongelmia.

Tekstit ja kuvat: 
Merja Eräpolku

– Se, että Euroopan parla-
menttien jäsenet tulevat Is-
raeliin ja näkevät, että Israel 
ja Eurooppa jakavat samat 
arvot - pyrkivät demokrati-
aan ja rauhaan, elävät kas-
vavissa talouksissa, joissa 
kunnioitetaan sosiaalista 
vastuuta ja tasa-arvoa, on 
parasta PR:ää, jota Israel 
voi saavuttaa tänä poliitti-
sen eristyksen aikakautena, 
totesi Alexander Mashke-
vich. 

Hamasin 2006 kidnappaaman nuoren juutalaissotilaan 
Gilad Shalitin omaiset ja tukijat kampanjoivat teltallaan 
Israelin pääministerin virka-asunnon vieressä. Kirjoittaja 
Merja Eräpolku Giladin isän Noam Shalitin kanssa. Teltalla 
kävi europarlamentaarikkoja, myös Sari Essayah, joka vuosi 
sitten sai läpi parlamentin kannanoton Shalitin puolesta.

EFI - aktiivinen pro-Israel järjestö
•  Euroopan Israel-ystävien (EFI) toinen poliittinen konfe-

renssi Jerusalemissa 4.-7.2. keräsi yli 420 parlamentaa-
rikkoa peräti 37 Euroopan maasta tutustumaan Israeliin, 
keskustelemaan ja syventämään suhteita Euroopan 
ja Israelin välillä. Mukana konferenssissa oli myös iso 
joukko parlamentaarikkojen avustajia ja puolisoita.

•  Suomen kristillisdemokraatteja edustivat eduskunta-
ryhmän puheenjohtaja Bjarne Kallis ja europarlamen-
taarikko Sari Essayah avustajansa Merja Eräpolun 
kanssa. Suomalaisia vieraita oli kaikkiaan 15.

•  EFI (European Friends of Israel) on vuonna 2006 
perustettu monikansallinen ja poliittisesti sitoutuma-
ton järjestö. Järjestö pyrkii vahvistamaan Euroopan ja 
Israelin suhteita sekä seuraa kaikkea valmisteilla olevaa 
lainsäädäntöä, joka saattaa vaikuttaa Israeliin. 

•  Puheenjohtajana toimii ruotsalainen meppi Gunnar 
Hökmark (EPP).

Hän toimi yli 420 parla-
mentaarikkoa Euroopasta 
Israeliin koonneen konfe-
renssin järjestelytoimikun-

nan puheenjohtajana.
Konferenssin aikana poh-

dittiin yhteistyön tiivistä-
mistä uusiutuvan energian 
kehittämisessä, ratkaisuja 
pahenevaan vesikriisiin sekä 
yhteistyötä maatalouden 
sekä tieteen ja teknologian 
saralla. Esillä olivat myös 
arabimaiden kehittyminen, 
terrorismi ja Israelia vastaan 
suunnattu boikotti. Useat 
puhujat pohtivat Egyptin 
tilanteen kehittymistä ja 
muutosten merkitystä myös 
Israelin kannalta.

Kulttuurieroista huoli-
matta yhteinen identiteetti

– Konferenssi tarjosi loista-
van mahdollisuuden verkot-
tua Israeliin myönteisesti 
suhtautuvien parlamen-
taarikkojen kanssa. Heistä 
monilla on myös kristillinen 
vakaumus, Sari Essayah 
iloitsee.

Konferenssin parasta an-
tia Essayah’lle oli osallistu-

minen Euroopan ja Israelin 
parlamentaarikkojen yhtei-
seen valiokuntakokoukseen 
Knessetissä. Kokouksen 
aiheena oli maahanmuutto 
ja kotoutuminen. Keskuste-
lussa nousi esille maahan-
muuton erot Euroopan ja 
Israelin välillä. 

– Vaikka Israeliin tulee 
maahanmuuttajia nopealla 
vauhdilla hyvin eri puolilta 
maailmaa, on heillä kuiten-
kin yhteinen juutalainen 
identiteetti, joka kulttuuri-
eroista ja uskonnollisuuden 
vaihtelevasta määrästä huo-
limatta helpottaa kotoutu-
mista uuteen kotimaahan. 

– Tosin monilla heistä on 
eräänlainen kaksoisidenti-
teetti ja perheissä vietetään 
niin juutalaisia kuin enti-
sen kotimaankin kansallisia 
juhlia, selvittää Essayah.

Israeliin-muutosta on tul-
lut entistä suunnitellumpaa. 
Esimerkiksi Venäjältä muut-
taville juutalaisille tarjotaan 
mahdollisuutta tutustua 
Israeliin ennen muuttopää-
töstä, ja saada myös kieli- ja 
muuttokoulutusta jo lähtö-
maassa.

– Euroopassa ei usein-
kaan löydy yhteistä iden-
titeettiä kantaväestön ja 
maahanmuuttajien välillä. 
Esimerkiksi muslimitaus-
taisten toisen polven maa-
hanmuuttajien radikalisoi-
tuminen on yhä useammin 
todellisuutta sen sijaan, että 
he kotoutuisivat ja sopeutui-
sivat asuinmaan kulttuuriin. 
Tämän totesivat etenkin 
ranskalaiset parlamentaari-
kot, kertoo Essayah.

Kallis pitäisi budjetti
kurilla talouden kunnossa

Anne Ben Chahar

Talous ja turval-
lisuuspolitiikka 
nousivat konfe-
renssin keskiöön.
KD:n eduskuntaryhmän pu-
heenjohtaja Bjarne Kallis 
kuunteli erityisen tarkalla 
korvalla Israelin kansallisen 
pankin pääjohtajan puhet-
ta. Stanley Fischer valittiin 
viime vuonna maailman 
parhaaksi pankinjohtajaksi.

- Israelin talous on kas-
vanut viiden prosentin 
vuosivauhtia. Pääjohtaja 
Fischerin ratkaisuehdotus 
velkaantumisen hillitsemi-
seksi oli budjettikuri. Sil-
loin voi turvautua lainaan 
seuraavan kriisin koittaessa. 
Samaa reseptiä voi käyttää 
joka puolella maailmaa. Se 
pätee Suomessa vähintään 
yhtä hyvin kuin Israelissa, 
Kallis toteaa.

Peres antoi Mubara-
kille tunnustusta

Israelin presidentti Shimon 
Peres antoi tunnustusta 
Egyptin Hosni Mubarakil-
le. Peresin mukaan Muba-
rak tullaan muistamaan pa-
noksestaan rauhan puolesta 
naapurimaiden välillä.

- Huolimatta hyökkäyk-
sistä häntä vastaan näen 
hänet henkilönä, joka pelas-

ti monia ihmishenkiä Lähi-
Idässä. Siksi, ettei hän salli-
nut uutta sotaa.

Mubarak erosi tehtäväs-
tään viikko konferenssin 
jälkeen. Peres oli konferens-
sissa huolissaan tilanteesta, 
mikäli Mubarakin pitää luo-
pua tehtävästään. 

– Vaalit Egyptissä ovat 
vaaralliset. Mikäli muslimi-
veljeskunta pääsee valtaan, 
he eivät tuo rauhaa. Eikä 
demokratia ilman rauhaa 
ole demokratiaa. 

Peres totesi Israelin pel-
käävän, että Egyptin hallin-
non muutos ei kuitenkaan 
muuta maan olosuhteita 
positiiviseen suuntaan. 

Peres tuli ensi kertaa vali-
tuksi parlamenttiin jo vuon-
na 1959 ja hänellä on pitkä 
kokemus Israelin ja Egyptin 
välisistä suhteista.

Muslimiveljeskunta 
huolen aiheena

Oppositiojohtaja Tzipi Liv-
nin mukaan mahdollisuus 
osallistua vaaleihin tulisi 
antaa vain puolueille, jotka 
ovat sitoutuneet väkivallat-
tomuuteen ja demokratiaan 
ja jotka kunnioittavat maan 
aiempia sopimuksia. 

Ministeri Moshe Ya`alon 
yhtyi Livnin näkemyksiin. 
Oli virhe, että Hamasin an-
nettiin 2006 osallistua vaa-
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Konferenssivieraat retkellä palestiinalaishallinnon pääkaupungissa

Ramallahin toisenlainen todellisuus

Konferenssin 
vieraat pääsi-
vät tutustumis-
käynnille 
Ramallahiin, 
palestiinalais-
hallinnon pää-
kaupunkiin. 
– Tämä on toinen kerta, 
kun pääsen vierailemaan 
Jerusalemissa viimeisen 
kahdeksan  vuoden aikana, 
kertoo arabikristitty kansa-
laisjärjestöaktivisti George 
Rishmawi. Hän haki meitä 
EFI-konferenssin osallistu-
jia Jerusalemista tutustu-
miskäynnille Ramallahiin 
ja toimi oppaanamme.

Palestiinalaishallinnon 
nykyinen pääkaupunki Ra-
mallah sijaitsee kymmeni-
sen kilometriä Jerusalemis-
ta pohjoiseen. Tässä alun 
perin kristitystä kaupungis-
sa muslimit ovat nykyisin 
enemmistönä, mutta kau-
pungissa on edelleen suuri 
kristittyjen arabien vähem-
mistö. 

Nopeasti Palestiinan 
puolelle - hitaasti takaisin

Rajan ylitys palestiinalais-
hallinnon puolelle onnis-
tuu nopeasti, Jerusalemiin 
päin tarkastusjono on mel-
ko pitkä. Jonkin matkan 
päässä poliisit pysäyttävät 
ja kysyvät bussiretken tar-
koitusta. Oppaan mukaan 
he vain halusivat tarkistaa, 
että tiedämme reitin ja toi-
vottaa hyvää matkaa.

Harmaa Ramallah vai-
kuttaa ensi silmäyksellä 
aavekaupungilta. Sateisena 
perjantaina liikkeellä ei ole 
juuri ketään. Vain muuta-
ma elintarvikemyymälä on 
avannut ovensa. Muslimien 
lepopäivän vuoksi hiljaisia 
rakennustyömaita on run-
saasti. Maiseman ankeutta 
lisäävät ympäriinsä levin-
neet roskat. Meidät, noin 
60 eurooppalaista vierasta, 
viedään keskustassa sijait-
sevaan hotellin seminaari-
tilaan. 

Konferenssivieraat pääsivät vierailemaan Ramallahissa sekä käymään palestiinalaisten 
edesmenneen presidentin Yasser Arafatin hautamuistomerkille. Paluumatkalla seurue py-
sähtyi vielä ihmettelemään viereisille kukkuloille rakennettuja israelilaissiirtokuntia.

On mahdollista olla Isra-
elin ja Palestiinan ystävä

– On mahdollista olla sa-
maan aikaan Israelin ja Pa-
lestiinan ystävä, vakuuttaa 
palestiinalainen veteraani-
poliitikko, tohtori Nabeel 
Shaath.

Shaath on syntyisin Safe-
dista Galileasta, mutta opis-
kellut ja asunut elämänsä 
aikana USA:ssa, Egyptissä 
ja monissa muissa arabi-
maissa. Hän oli presidentti 
Arafatin läheinen työtoveri 
ja mukana rauhanneuvot-
teluissa 30 vuoden aikana, 
esimerkiksi Oslossa.

Shaath toivoo, että murros 
Egyptissä olisi aamurusko 
demokratialle ja moderni-
soitumiselle. Protestoimaan 
ryhtyneistä monet ovat 
koulutettuja, maallistuneita 
internet-sukupolven edus-
tajia.

– Rukoilen yhtenäisyyttä 
ja rauhaa Egyptille, sanoo 
Shaath, jonka omia lapsia 
vielä asuu tuossa maassa.

Aamuruskon aikaa hän 
toivoo myös Palestiinalle. Is-
raelin hyökkäys Gazaan loi 
lisää katkeruutta. Väkivalta 
luo aina jatkoseurauksia, 
joita on kovin vaikea hoitaa.

– Fatahissa emme suostu 
enää takaisin väkivaltaan. 
Haluamme saavuttaa tavoit-
teemme väkivallattomalla 
tavalla. 

Shaathin mukaan joka 
perjantainen mielenosoitus 

Länsirannan rajalle raken-
nettua muuria vastaan on 
osa tätä väkivallatonta pro-
testia, johon myös monia 
israelilaisia osallistuu. Hän 
kertoi näkemyksensä syistä, 
miksi rauhanprosessi ei ole 
edennyt toivotusti.

– Kuitenkin palestiina-
laiset näkevät toivoa. Jat-
kamme työtä itsenäisyyden 
puolesta aivan kuin itsenäi-
nen valtio tulisi huomenna. 
Kansallinen yhtenäisyys on 
löydyttävä Gazan ja Län-
sirannan ihmisten välille. 
Meillä on oltava myös va-
paus rakentaa ystävyyttä is-
raelilaisten kanssa, Shaath 
korostaa. 

Hän pahoittelee palestii-
nalaisten eristämistä ja mai-
nitsee esimerkkinä, etteivät 
Länsirannan palomiehet 
saaneet osallistua Haifan 
paloa sammuttaneille tar-
koitettuun kiitosjuhlaan, 
vaikka saivat kyllä osallistua 
sammutustyöhön.

Aurinko paistaa niin Isra-
eliin kuin Palestiinaankin

Palest i inalaishal l innon 
energiaministeri Omar Kit-
tan alusti Palestiinan alueen 
energiatilanteesta.

Viimeisen 25 vuoden aika-
na sähköverkkoa palestiina-
laisalueilla on saatu kehite-
tyksi paljon etenkin eräiden 
EU-maiden avustuksella. 
Tilanne on jo parempi kuin 
mm. naapurimaissa Jorda-
niassa, Syyriassa ja Egyptis-
sä. Kuitenkin energiariip-
puvuus Israelista on lähes 
täydellistä, vaikkakin veden 
lämmitys alueella kyetään 
hoitamaan pitkälti aurinko-
energian avulla.

Kittanin mukaan tehtä-
vää on edelleen paljon. Jot-
ta riippuvaisuutta Israelista 
voitaisiin vähentää, tavoit-
teena on tulevaisuudessa 
sähkön tuottaminen aurin-
koenergian avulla. Tosin täl-
lä hetkellä se on kovin kal-
lista ja meneillään on vasta 
kokeilu Jerikossa.

– Israelilaiset eivät voi 
mitenkään estää aurinko-
energian käyttöä, Kittani 
korosti.

– Fatahissa emme suostu 
enää väkivaltaan, muistutti 
palestiinalainen veteraani-
poliitikko Nabeel Shaath.

Suomalaisia kristillisdemokraatteja EFI:n 650 vieraan konferenssissa edustivat europarla-
mentaarikko Sari Essayah (oik) ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Bjarne Kallis puolisonsa 
Agnetan kanssa.  Esillä olivat mm. Lähi-Idän ja Israelin turvallisuuskysymykset.

Bjarne Kallis ja Sari Essayah hengähtivät kauniissa säässä 
kävellessään Yad Vashem -museosta muistotilaisuuteen, 
jossa konferenssiin osallistuneet maat laskivat kukat holo-
kaustin uhrien hautamuistomerkille.

leihin Gazassa. 
Kalliksen mielestä se, 

tuleeko rauha Mubarakin 
jälkeen kestämään, riippuu 
siitä, kenestä tulee maan 
seuraava johtaja. 

– Ottaako Muslimivel-
jeskunta vallan, ja kuinka 
sidottuja sen jäsenet ovat 
veljeskunnan sääntöihin, 
joiden mukaan Koraani on 
lakimme ja suurin toive elä-
mässä on kuolla Jumalan 
puolesta, Kallis pohtii. 

Kalliksen mukaan ilmei-
nen riski on se, että Iranin 
vaikutusvalta Egyptissä kas-
vaa Muslimiveljeskunnan 
kautta, ”ja siitä ei seuraa mi-
tään hyvää”.


