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Lisää tietoa koulutuksistamme, matkoista ja 
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ja ottamalla yhteyttä:

neuvonta.yaps@outlook.com

YAPS-ohjelman isäntäjärjestö on European 
Coalition for Israel (ECI).

ec4i.org

”The field trips, then, gave exactly the kind of 
concrete insights I wanted to achieve. One of 
the best was the day in Hevron. To see the 
proportions of the city and understand how 

the emptied business premises – familiar from 
the media coverage – are actually located, was 

thought provoking.”

”I appreciate your openness to our questions and 
the fact that you didn’t hesitate to answer even 
the questions that dealt with the more difficult 

matters.”



YK:N IHMISOIKEUKSIEN JULISTUS annettiin joulukuussa 1948. Taustalla vaikutti 
järkyttävä kokemus toisen maailmansodan ja erityisesti juutalaisten kansanmurhan eli 
Holokaustin kauhuista.

Ihmisoikeustyö on edelleen jatkuvasti tarpeellista. Maailmassa on kymmeniä maita, 
joissa tapahtuu vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Erityisen suuria ongelmia on monis-
sa Lähi-idän, Afrikan ja Aasian maissa, mutta ihmisoikeuksien toteutumisessa löytyy 
suurempia ja pienempiä ongelmia kaikissa maailman valtioissa.

Ihmisoikeuksiin viittaaminen vetoaa voimakkaasti oikeudentuntoon, ja sillä on suurta 
poliittista painoarvoa. Ihmisoikeuksien rikkominen on vakava syytös, joka viestii tar-
peesta tuomita ja mahdollisesti estää rikkomuksien jatkuminen. Tästä johtuen ihmisoi-
keustyötä voidaan myös käyttää väärin poliittisten tarkoitusperien saavuttamiseksi.

Vuonna 2001 Durbanissa pidetyssä rasismin vastaisessa konferenssissa noin 3000 
kansalaisjärjestöä päätti ottaa tavoitteekseen Israelin eristämisen täydellisesti ja totaa-
lisesti siihen kohdistetuin sanktioin ja kauppasaarroin ja kaikkien yhteyksien katkaise-
misen diplomaattisella, taloudellisella, sosiaalisella, koulutuksellisella, sotilaallisella ja 
humanitaarisen avun tasolla kaikkien maiden ja Israelin välillä.

Konferenssin jälkeen on perustettu kymmeniä kansalaisjärjestöjä, jotka ajavat yk-
sinomaan Israelin boikotointia ja eristämistä. Niiden väitteet perustuvat useimmiten 
konfliktin toiselta osapuolelta kuultuihin varmentamattomiin tarinoihin ja vääristynee-
seen tietoon. Samalla ne vaikenevat siitä nationalismin, antisemistismin ja islamismin 
motivoimasta väkivallasta, jolta Israel joutuu päivittäin suojelemaan kansalaisiaan.

Ihmisoikeustyön ja avustustoiminnan politisoituminen on suuri ongelma. Jos kritiikki  
kohdistuu yksipuolisesti maailman ainoaan juutalaisvaltioon ja samalla jätetään täysin 
huomiotta konfliktin muiden osapuolten ihmisoikeusrikkomukset, ihmisoikeustoiminta 
vääristyy. Viime vuosina myös kansainvälisten ihmisoikeuselinten toiminnassa on 
ajauduttu tilanteeseen, jossa Israelin tuomitseminen vie valtaosan ajasta. Muiden maa-
ilman maiden ihmisoikeustilannetta mitataan täysin eri standardein. Näiden ilmiöiden 
vanavedessä kaikkialla maailmassa on nähty antisemiittisen väkivallan lisääntyminen.

Todellisten ihmisoikeuksia loukkaavien hallintojen toimintaan puuttuminen on vaikeaa 
ja usein hengenvaarallista. Israeliin suuntautuva ihmisoikeusaktivismi on mahdollista 
pelkästään siksi, että toiminnan järjestäjät voivat luottaa vapaaehtoisten turvallisuu-
teen Israelin hallinnoimilla alueilla.

Toiminta ihmisoikeuksien ja rauhan edistämiseksi vaatii opiskelemista avoimin mielin 
sekä itsenäistä ajattelua. Sen täytyy myös perustua syvälliseen kiinnostukseen totuu-
desta. Tätä varten aloitettiin YAPS-ohjelma vuonna 2016.

• järjestämme koulutustapahtumia kampuksilla, 
kirjastoissa ja seurakunnissa

• teemme yhteistyötä eri järjestöjen kanssa

• rakennamme verkostoja suomalaisten, juutalais-
ten, palestiinalaisten ja kaikkien oikeudenmukai-
sesta rauhasta kiinnostuneiden nuorten välille

• autamme verkostoitumaan asiantuntijoiden 
kanssa

• muodostamme opintopiirejä ja workshopeja

• teemme opintomatkoja Israeliin, joilla tutustumme 
erityisesti Jerusalemiin, Juudeaan, Samariaan 
(Länsiranta) ja Gazan rajan läheisyydessä sijait-
seviin Israelin asutusalueisiin ja kohtaamme eri 
alojen asiantuntijoita ja kansalaisaktivisteja

• edistämään rauhaa ja ihmisoikeuksia Lähi-idässä 
totuuden ja oikeudenmukaisuuden pohjalta

• tuntemaan alueen historiaa, geopoliittista todellisuutta 
ja Israelin ja palestiinalaisten välisen konfliktin taustoja

• etsimään ja arvioimaan eri lähteistä saatua tietoa

• tiedostamaan tiedon levittämisen osuus konfliktissa ja 
tunnistamaan tiedon vääristelyn keinoja

• kuuntelemaan myös israelilaisten, erityisesti Juudean 
ja Samarian (Länsirannan) juutalaisasukkaiden ja 
israelilaisten turvallisuusviranomaisten, ääntä

• välttämään joutumista ihmisoikeuksien varjolla 
toimivan poliittisen kampanjoinnin osaksi

YAPS  -koulutus- ja verkostoitumis-
ohjelman tavoitteena on 
auttaa

MITEN TOIMIMME?

”This trip exceeded all of my 
expectations. The fact that I didn’t 

exactly know what to expect was a 
great foundation for experiencing 

the things as they came. This was an 
amazing and educating experience 

that left a mark on me.”


