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Israelin EU-suurlähettiläs Ron Curiel ja europarlamentaarikko Sari Essayah:

EU-Israel -suhteet 
eivät saa jäädä 
hitaan rauhan-
prosessin jalkoihin

”Hyvä olla ystävien parissa”, sanoi Israelin suurlähettiläs Ron Curiel (keskellä). Hän osallistui yhdessä Euroopan parlamentin Israel-suhteista vastaavan delegaation puheenjohtaja Baastian Belderin 
(vasemmalla) seminaariin, jonka Euroopan parlamentissa  järjesti Sari Essayah (oikealla) yhdessä Tomas Sandellin (toinen oikealta)  johtaman European Coalition for Israel- järjestön kanssa.

Sari Essayahin ja European 
coalition for Israel-järjestön semi-
naarissa Euroopan parlamentissa 
puhuivat mm. juutalainen kirjailija 
Bat Ye’or, ihmisoikeusaktivisti 
David G. Littman, Israelin EU-
suurlähettiläs Ron Curiel, 
Euroopan Parlamentin suhteista 
Israeliin vastaavan valtuuskunnan 
johtaja Bastiaan Belder, Ranska-
Israel-säätiön johtaja Perrine 
Dufoix, prof. Emile Vanbecke-
voort Belgiasta ja Dennis Wrigley 
Englannin yhteiskristillisestä 
Maranatha-liikkeestä.

EU-maiden pitäisi 
nykyistä laajemmin 
ryhtyä yhteistyö-
hön israelilaisten 
kanssa, kehottivat 
Sari Essayah ja Is-
raelin EU-suurlä-
hettiläs Ron Curiel.  

Esa Erävalo  

Europarlamentaarikko Sari 
Essayahin mielestä kasva-
van sukupolven olisi tultava 
syvällisesti tietoiseksi Eu-
roopan historian synkistä 
vuosista ja juutalaisten ko-
kemasta joukkotuhosta.

– Antisemitismi eri muo-
doissaan ei ole vierasta 
myöskään tämän päivän 
Euroopassa, ja historian 
tuntemus on yksi tärkeim-
piä välineitä sen vastaisessa 
työssä, muistutti Essayah 
viime viikolla seminaarissa 
Brysselissä. 

Seminaaria edeltävä-
nä päivänä hän oli käynyt 
Auschwitzissa keskitysleirin 
sulkemisen 65-vuotispäivän 
tilaisuuksissa.

– Se juutalaisen kansan 
tuhoamisen päämäärä, joka 

Sari Essayahin yhteis-
työssä European Coalition 
for Israel -järjestön kanssa 
järjestämässä seminaarissa 
EU-parlamentissa viime vii-
kolla aihetta sivusivat myös 
Israelin EU-suurlähettiläs 
Ron Curiel ja Euroopan 
parlamentin suhteista Israe-
lin knessetiin vastaavan val-
tuuskunnan  puheenjohtaja 
Baastian Belder.

Kypsään vuoropuheluun

– Suurin haaste on päästä  
kypsään dialogiin. EU:lla on 
tapana olla kovin piintynyt 

kritiikissään ja Israelilla ko-
vin yliherkkä kritiikille. Ei 
tarvitse polttaa siltoja aina 
kun ollaan eri mieltä, sanoi 
Israelin EU-suurlähettiläs 
Ron Curiel.

Hänen mukaansa hyvä 
vuoropuhelu yli Välimeren 
heikkeni, kun 2009 etualal-
le tuli Gazan kysymys ja joi-
denkin EU:n jäsenmaiden 
torjuva suhtautuminen Is-
raelin uuteen hallitukseen.

Israelilla on toki hyvä yh-
teisymmärrys useiden EU-
maiden kanssa. 

 – Brysselissä sen sijaan 
on pyrkimystä alimman 

yhteisen tason mukaiseen 
käyttäytymiseen. Israel on 
lännen etuvartio, eikä sille 
pitäisi asettaa erityisvaati-
muksia, sanoi Curiel.

Enemmän yhteistyötä inno-
vaatioissa ja tekniikassa

– Se, ettei rauhanproses-
si ei liiku eteenpäin, ei ole 
aina Israelin syytä. Tehdään 
enemmän päivittäistä yh-
teistyötä, eikä sidota sitä 
Israelin käyttäytymiseen 
rauhanprosessissa. Maata-
loussopimus allekirjoitet-
tiin vastikään, mutta paljon 
enemmän voidaan tehdä, 
kehotti Curiel.

– Israelista mennään ny-
kyisin mieluummin opis-
kelemaan amerikkalaisiin 
yliopistoihin kuin euroop-
palaisiin, koska poliittisista 
syistä yhteistyötä on vähän, 
kummasteli Curiel.

– EU:n asiakirjoissa hae-
taan innovaatioita ja korke-
aa tekniikkaa. Ne ovat pit-
källe kehittyneitä Israelissa. 
Miksei haettaisi EU-Israel-
kumppanuutta tässäkin? 
Nyt eniten yhteistyötä on 
amerikkalaisten yritysten 
kanssa, eikä siinä ole kyse 
hyväntekeväisyydestä, vaan 
siitä kumpikin hyötyy, ko-
rosti Ron Curiel.

Suurlähettilään mukaan 
Iran on EU:n ja Israelin yh-
teinen ongelma.

– Iranin vakuuttaminen 
luopumaan ydinaseen ke-
hittämisestä on epäonnis-
tunut. Toinen vaihtoehto on 
talouspakotteet, jotka saat-
tavat toimia, sillä Iranin joh-
to ei ole järjetön. Se tarkoit-
taa taloudellisia uhrauksia, 
mutta toimimattomuuden 
seuraukset voivat olla paljon 
tuhoisammat, varoitti suur-
lähettiläs Ron Curiel.

Belder: Ajan EU-Israel-
huippukokousta

– Palestiinalaiset voivat es-
tää kaiken EU-Israel-suh-
teiden kehittymisen, jos ne 
sidotaan rauhanprosessin 
etenemiseen, sanoi Euroo-
pan parlamentin suhteista 
Israeliin vastaavan val-
tuuskunnan  puheenjoh-
taja Baastian Belder. Sari 
Essayah on valtuuskunnan 
jäsen.

– Suhteiden kehittämistä 
ei siis pitäisi sitoa rauhan-
prosessiin vaan edetä kult-
tuurin, talouden ja muiden 
alueiden etujen mukaisesti. 
Meidän tulee saada aikaan 
EU-Israel-huippukokous 
ja sitä kautta suhteille uusi 
alku, ehdotti Belder.

70 vuotta sitten vallitsi, ei 
ole väistynyt. Innokkaim-
min Israelin valtion ja juu-
talaisten tuhoamisajatusta 
viljelee Iranin nykyjohto, 
joka on epäilemättä suurin 
uhka koko maailman turval-
lisuudelle, Essayah arvioi.

Eurooppa tarvitsee Isra-
elia kasvun kumppaniksi

Essayahin mielestä Lähi-
idän rauhanprosessin hidas 
eteneminen ei saa estää 
EU:n ja Israelin välisten 
suhteiden vahvistamista, 
varsinkaan kun Israel ei ole 
se osapuoli, joka kieltäytyy 
tulemasta neuvottelupöy-
dän ääreen.

– Meidän pitäisi ottaa en-
tistä paremmin huomioon 
israelilaisessa yhteiskunnas-
sa tapahtunut myönteinen 
kehitys niin teknologian 
ja kaupan alalla kuin kan-
salaisyhteiskunnassakin. 
Eurooppa tarvitsee Israelia 
yhtä paljon kuin Israel tar-
vitsee Eurooppaa kasvun ja 
kehityksen yhteistyökump-
paniksi. EU-maiden pitäisi 
nykyistä rohkeammin ja 
laajemmin ryhtyä yhteis-
työhön israelilaisten tiede-, 
tutkimus- ja kulttuurialan 
vaikuttajien kanssa, kehotti 
Essayah.

Miksei haettaisi EU-Israel-kumppanuutta innovaatioissa ja 
korkeassa tekniikassa, kysyi Israelin EU-suurlähettiläs Ron 
Curiel 
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Kristillisdemokraattinen viikkolehti

Tutkija Bat Ye’or 
on tuonut kir-
jojensa kautta 
yleiseen käyttöön 
sanan ”dhimmi-
läistyminen”. 
– ”Dhimmejä” ovat vähem-
mistöt islamin vallan alla. 
Muslimit uskovat edusta-
vansa lopullista totuutta ja 
muut ovat alempiarvoisia, 
toteaa kirjailija ja historioit-
sija Bat Ye’or, joka on Egyp-
tin juutalaisena itsekin ollut 
dhimmi. 

Strategia valloitukseen

Bat Ye’orin mukaan länttä 
uhkaa ”dhimmiläistyminen” 
kun suostutaan olemaan ar-
vostelematta vähemmistö-
jen sortoa muslimimaissa. 

– EU:n suhteisiin Israelin 
kanssa vaikuttaa globalisaa-
tio, ylikansallisten organi-
saatioiden valta  ja kulttuu-
rinen islamilais-kristillinen 
sopeutuminen. 

 Bat Ye’orin mukaan Is-
lamilaisten maiden konfe-
renssilla OIC:llä, johon kuu-

Tutkija Bat Ye’or ja ihmisoikeusaktivisti David Littman: Eurooppaa uhkaa dhimmiläistyminen

Egyptissä on vii-
me vuosina tois-
tuvasti esiintynyt 
koptikristittyihin 
kohdistuvaa väki-
valtaa.

Kuusi koptikristittyä ja po-
liisi saivat surmansa ja usei-
ta loukkaantui 6.1.10, kun 
ohiajavasta autosta avattiin 
tuli keskiyön messun jäl-
keen kirkosta poistumas-
sa olleita henkilöitä kohti 
koptien jouluaattona Nag 
Hammadin kaupungissa 
Ylä-Egyptissä. 

Koptikristityt muodosta-
vat noin 10 prosenttia Egyp-
tin väestöstä.  

Euroopan parlamentti 
kehoitti tammikuun täysis-
tunnossaan ”Egyptin viran-
omaisia takaamaan, että vä-
hemmistöjen jäsenet voivat 
täysimääräisesti nauttia ih-
misoikeuksistaan ja perus-
vapauksistaan, mukaan lu-
ettuna oikeus vapaasti valita 
uskontonsa ja vaihtaa sitä, 
sekä estämään kaiken hei-
hin kohdistuvan syrjinnän”.

Malesiassa kristit-
tyjen saatava käyttää 
sanaa ”Allah”

Malesiassa katolinen kirkko 
nosti vuonna 2007 kanteen 
hallitusta vastaan sen jäl-
keen, kun hallitus oli uhan-
nut kieltää Herald-sanoma-
lehden julkaisemisen, jos 
lehti ei lakkaisi käyttämästä 
malaijinkielisen kristityn 
yhteisön yleisesti käyttämää 

Euroopan parlamentin tammikuun istunto

Tuomio kristittyjen vainolle 
Malesiassa ja Egyptissä

sanaa ”Allah” sanan ”Juma-
la” vastineena. Hallitus on 
myös vuonna 2009 takava-
rikoinut yli 15.000 malai-
jinkielistä Raamattua, jois-
sa sanaa ”Allah” käytettiin 
viittaamaan Jumalaan, eikä 
se ei ole tähän mennessä pa-
lauttanut niitä.

Malesian ylioikeus päätti 
31.10.09, että kristityillä on 
oikeus käyttää sanaa ”Allah” 
viittaamaan Jumalaan ja 
että sana ”Allah” ei ole yk-
sinomaan islamilainen,

Päätöksen johdosta Male-
siassa kirkkoihin kohdistui 
ainakin yhdeksän hyökkä-
ystä. 

Euroopan parlamentti ke-
hottaa Malesian viranomai-
sia turvaamaan kristittyjen 
turvallisuuden ja suojele-
maan heidän kirkkojaan.

Parlamentin  mukaan  
EU:n tulee ottaa ulkosuh-
teissaan huomioon uskon-
nollisten vähemmistöjen 
kohtelun näissä maissa.

”Hyvä olla ystävien parissa”, sanoi Israelin suurlähettiläs Ron Curiel (keskellä). Hän osallistui yhdessä Euroopan parlamentin Israel-suhteista vastaavan delegaation puheenjohtaja Baastian Belderin 
(vasemmalla) seminaariin, jonka Euroopan parlamentissa  järjesti Sari Essayah (oikealla) yhdessä Tomas Sandellin (toinen oikealta)  johtaman European Coalition for Israel- järjestön kanssa.

luu 56 valtiota ja Palestiina, 
on strategia länsimaiden 
dhimmiläistämiseksi. 

– OIC:lla on YK:ssa vahva 
asema, koska he usein saavat 
liittoutumattomien tuen.

OIC:n käsikassara on is-
lamilainen opetus-, tiede- ja 
kulttuurijärjestö ISESCO.

– ISESCO:n strategiaan 
kuuluu muslimien ajaminen 
länsimaissa avainasemiin 
taloudessa, kulttuurissa, 
politiikassa ja tiedonvälityk-
sessä, toteaa Bat Ye’or.

Strategian mukaan kris-
tityt halutaan houkutella 
yhteisrintamaan puolusta-
maan pyhiä paikkoja Isra-
elissa. Tavoitteena on kui-
tenkin Jerusalemin uudel-
leen islamisointi.

– He painottavat, että 
amerikkalainen Israel-
myönteinen asenne uhkaa 
USA:n ja EU:n elintärkeitä 
etuja ja maailmanrauhaa. 
Kampanjaa edistetään hi-
vuttaen YK:ssa, USA:ssa ja 
ylikansallisissa järjestöissä, 
kuten 2005 YK:n alaisuu-
teen perustetussa ”Sivilisaa-
tioiden liitossa”, jonka teh-
tävä on esimerkiksi edistää 
pitkäaikaista opiskelijavaih-

toa ja muslimimaista tule-
vaa julkaisutoimintaa.

Ei käsitys ihmisoikeuksista

Bat Ye’or siteeraa islamilais-
ta ihmisoikeuksien julistus-
ta, joka laadittiin 1990 Kai-
rossa ja jonka vahvisti 2005 
OIC:n kokous Mekassa.

– Kaikki oikeudet ja va-
paudet ovat alisteisia isla-
milaiselle sharia-laille sa-
notaan artikloissa 24 ja 25, 

toteaa Bat Ye’or.
Asian tärkeyttä korostaa 

ihmisoikeusaktivisti David 
Littman, joka on toiminut 
kansalaisjärjestöedustajana 
Genevessä YK:n ihmisoike-
uskomissiossa 23 vuotta.

– Olen yrittänyt kysyä mo-
nessa YK:n kokouksessa sii-
tä, sallivatko muslimimaat 
ihmisen kääntymisen pois 
islamin uskosta vai seuraa-
ko siitä edelleen kuoleman-
tuomio. Kysymys on vaiettu, 

– Islamilaiset pitävät 
YK:n ihmisoikeuksien ju-
listusta kelpaamattomana 
maallistuneiden länsimai-
den tuotoksena juutalais-
kristilliseltä pohjalta. 

Littmanin mukaan YK:n 
ihmisoikeusjulistuksesta 
lipsuttiin, kun YK:ssa vai-
ettiin fatwasta kirjailija Sal-
man Rushdieta vastaan.

– Sen sijaan 1989 OIC-
maiden ulkoministerikoko-
us tuomitsi Rushdien juma-
lanpilkkaajaksi. Sharia-lain 
tuomio on silloin kuolema.

YK:ssa itsesensuuria

Littmanin mukaan myön-
nytysten kautta YK on hiipi-
västi dhimmiläistynyt.

– Esimerkiksi 1997 rasis-
minvastaisessa raportissa 
ei saanut mainita sitä tosi-
asiaa, että yhä enenevässä 
määrin Koraania käytetään 
juutalaisvastaisen propa-
gandan välineenä. Mainin-
nasta nostettu meteli johti 
lisääntyvään itsesensuuriin 
islamin loukkaamisen pe-
lossa.

– Enää ei voinut puhua 
vakavasta antisemitismistä 

Pariskunta Bat Ye’or ja David Littman, kuvassa etualalla, 
puhuivat seminaarissa dhimmiläistymisestä, ”suomettumi-
sesta”  muslimimaailman edessä.

tai ihmisoikeuksien loukka-
uksista muslimimaissa vaan 
huolestuttiin  ”islamofobi-
aan” esim pilapiirroksissa.

– Olisi syytä tutkia YK:n 
jäsenmaiden koulukirjat, 
jotka opettavat jihadia ja 
marttyyriutta Allahin tiel-
lä. Mutta edes kirjeisiimme 
koskien juutalaisvastaisuuk-
sia ISESCO:n julkaisemissa 
kirjoissa ei ole vastattu. 

Kansallista dhimmiyttä

– Iso-Britanniassa on jo laki 
”islamofobiaa” vastaan, to-
tesi Dennis Wrigley.

–Kristityt eivät voi sanoa 
mitään, mikä loukkaa mus-
limeja. ”Vihaan kiihottami-
nen” on niin tulkinnanvarai-
nen, että mikä tahansa isla-
min tai muslimien kritiikki 
voidaan lukea sen piiriin.

Siviiliasioissa Englannissa 
voidaan jo tuomita erillisissä 
sharia-tuomioistuimissa.

–18% muslimeista eli 
170.000 ihmistä maassam-
me sanoo kannattavansa vä-
kivaltaa politiikan keinona. 
Tämä tulee asettaa julkisesti 
kyseenalaiseksi, vaati Wri-
gley.

Jenni Kääriäinen

Euroopan 
parlamentti 
kehotti Egyp-
tin ja Malesi-
an hallituksia 
takaamaan 
kristittyjen 
suojelun.


