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Israelin ensimmäinen pääministeri David Ben-Gurion sanoi: 
”Tuskin on mitään hedelmällisempää ja seurauksiltaan yhtä 
hyödyllistä hanketta kuin puiden istuttaminen.” Israel on 
maailman johtava maa autiomaan metsittämisessä.

• Israel on yksi harvoista maista, joissa on enemmän puita nyt
kuin sata vuotta sitten.

• Juutalainen kansallisrahasto (JNF), on istuttanut yli 240
miljoonaa puuta Israeliin.

• Israelissa on 360 luonnonsuojelualuetta tai kansallispuistoa.
Ne kattavat noin neljäsosan maan pinta-alasta (5000km2).

• Yatirin metsä, joka on istutettu Negevin autiomaahan, on
nykyään suuren kansainvälisen mielenkiinnon kohteena. Se
kasvaa vain n. 250ml vuotuisen sademäärän alueella, ja sen 
on todettu olevan hämmästyttävä hiilinielu.

Metsänistutus

Alla: Galilean metsittämistä ja vapaaehtoisia istuttamassa puita pohjois-Israelissa.
Israel investoi uraauurtavan energiateknologian kehittämiseen 
ja startup-yritysten tukemiseen. Se on maailman johtavia maita 
luontoa säästävissä innovaatioissa.

• Israel johti vuonna 2014 Global Greentech-indeksissä.

• Israel allekirjoitti YK:n ilmastosopimuksen 1996 ja Pariisin
ilmastosopimuksen 2015.

• 85% israelilaisista kotitalouksista käyttää
aurinkoenergiaa.

• Israelissa on yli 200 tutkimusryhmää ja 500 yritystä,
jotka kehittävät vaihtoehtoisia energiamuotoja, esm:

- Israelissa perustettu BrightSource rakensi Kaliforniaan maailman suurimman 
aurinkoenergialaitoksen, joka käyttää israelilaista nanoteknologiaa.

- Energiya Global investoi miljardin vihreän energian tuotantoon 15 Afrikan maassa. 
Se on mm. rakentanut ensimmäisen aurinkoenergialaitoksen Saharan eteläpuolelle.

- H2 Energy Now kehittää prototyyppiä aurinko- ja tuulienergian varastoimiseen. 
Yhtiö oli yksi Open Innovation -kilpailun voittajasta vuonna 2017.

- New CO2 Fuels -yhtiö kehittää tekniikkaa, jolla saasteita – hiilidioksidipäästöjä ja 
teollisuusvettä – muutetaan polttoaineeksi. Se on solminut kiinalaisten yritysten kanssa 
yhteistyösopimuksia Kiinan hiilidioksidiongelman ratkaisujen kehittämiseksi.

Vaihtoehtoinen energia

Yllä: Solel aurinkopaneeleita



Israelilainen maanviljelys yhdistää kovan työn ja tieteelliset 
innovaatiot tehdäkseen Israelista ympäristöystävällisesti 
”maidon ja hunajan maan”.
 
• Israelissa on yli 500 yritystä, jotka kehittävät

ympäristöystävällistä maataloutta. 

•  Israelilainen Bio-Bee Biological Systems on edelläkävijä
tuhoeläinten torjunnassa luonnollisesti. Sen menetelmiä
käytetään yli 50 maassa.

• MASHAV, Israelin kehitysyhteistyöelin, on järjestänyt
kursseja mm. luonnonsuojelusta, 
ympäristöystävällisemmästä ruuantuotannosta ja 
terveydenhuollosta yli 280 000 ammattilaiselle ympäri 
maailman.

• Israelilla on satoja yhteistyöprojekteja ruuantuotannon ja
elämänlaadun parantamiseksi eri puolilla Afrikkaa
www.innoafrica.org

Maatalouden kehittäminen

Kauan ennen ilmastonmuutoskeskustelua varhaisten sionistien 
tavoite oli saada ”autiomaa kukoistamaan”. Israeli on sitoutunut 
aavikoitumisen vastaiseen taisteluun ei ainoastaan omassa
maassaan vaan kaikkialla, missä kärsitään kiihtyvän 
aavikoitumisen seurauksista.

• Israel on ainoita maita, jossa autiomaat kutistuvat eivätkä kasva.

• Israelin pinta-alasta 97% on kuivaa ja vähäsateista aluetta. Se
on onnistunut voittamaan aavikoitumisen ja hankkinut vuosien
varrella paljon tietotaitoa ja kokemusta.

• Juutalainen kansallisrahasto (JNF) on maailman vanhin
luonnonsuojelujärjestö. Sen ainutlaatuinen kokemus 
autiomaan metsittämisessä tekee siitä keskeisen 
asiantuntijajärjestön aavikoitumisen vastaisessa taistelussa 
(www.kkl-jnf.org)

• Negevissä sijaitseva Jacob Blaustein Instituutti on
merkittävimpiä aavikon tutkimuksen laitoksia maailmassa.
Tutkijat ja opiskelijat ympäri maailman käyvät siellä 
oppimassa aavikkoalueiden hoitoa.

• Israel tarjoaa apuaan ja tietotaitoaan erityisesti Saharan
eteläpuoliseen Afrikkaan, missä aavikoituminen uhkaa
kymmenien miljoonien ihmisten elämää.

Aavikoitumisen estäminen

Yllä: Liman* ja autiomaan muuttaminen savanniksi.



Jo varhaisessa vaiheessa Israel tunnisti vesivarantojen 
rajallisuuden, siksi se on pyrkinyt tulemaan
vesiteknologian ”silikonilaaksoksi”.

• Israel aloitti kehittämään meriveden desalinaatiota
(suolanpoisto) jo 60-luvulla. Sorekin desalinaatiolaitos on 
suurin maailmassa. Merivettä puhdistetaan israelilaisen 
tekniikan avulla, joka ei käytä kemikaaleja vaan luonnollisia 
menetelmiä.

• Israelilainen Watergen on kehittänyt menetelmän, jolla ilmasta
voidaan valmistaa juomavettä. Laite on yksinkertainen 
asentaa ja energiatehokas. Sitä käytetään jo monissa 
maissa, erityisesti Afrikassa, joissa puhtaan juomaveden 
saanti on ongelma. World Economic Forum listasi Watergenin 
teknologisten uranuurtajien ykköseksi vuonna 2018.

• Punainen risti tekee yhteistyötä Waterenin kanssa juomaveden
saamiseksi katastrofialueille. Watergenin johtaja Mikhael
Mirilashvili sanoo: ”Tärkein prioriteettini ei ole tehdä rahaa
vaan auttaa ihmisiä ja planeettaa ja kunnioittaa Jumalan 
nimeä (kiddush hashem).”

Puhdasta juomavettä

 

Israel on maailman johtava maa veden säästämisessä.
”Älä tuhlaa tippaakaan!”, on suosittu iskulause Israelissa.

• Koko Lähi-itä kärsii vesipulasta. Israelin pinta-alasta 60% on
autiomaata. Israel on haastavien olosuhteiden takia kehittänyt
jo pitkään ratkaisuja kuivuuteen ja veden säästämiseen.

• Israel kierrättää 86% jätevedestään. EU:n alueella vastaava
prosentti on 2,4% (2018).

• Israel on valistustyön avulla saanut vedenkulutuksen
putoamaan 80% asukasta kohti vuodesta 1967. Vuonna 2010
asennettiin kaikkiin israelilaisiin talouksiin laitteisto, joka
säästää vettä arviolta 25miljoonaa kuutiometriä vuosittain.

• Israel toimittaa palestiinalaisalueille 70Mm3 vettä vuosittain.
Se on yli puolet enemmän kuin mihin Oslon sopimukset
velvoittavat sitä. Israel koettaa auttaa palestiinalaisia 
pitämään oman osansa sopimuksesta, esm. puhdistamaan 
jätevetensä ja estämään pohjaveden saastumista.

• Israelisen Netafimin kehitettämä tippakastelujärjestelmä on
pudottanut maatalouden vedenkulutusta 90%. Israel on vienyt
menetelmän monille kuivuudesta kärsiville alueille Arfikassa,
Brasiliassa, Kiinassa ja Intiassa.

Veden säästäminen

Yllä: Nykyään Israel on maailman johtava maa jäteveden puhdistamisessa.
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Help us distribute this brochure on campuses
and in communities everywhere. Support our efforts!  

Send your generous donation to: 

StandWithUs 
P.O. Box 341069  

Los Angeles, CA 90034-1069

or donate online: www.StandWithUs.com

info@standwithus.com
310.836.6140

Like us on Facebook  
www.facebook.com/StandWithUs

Follow us on Twitter  
twitter.com/StandWithUs

Supporting Israel Around The World

YAPS: Equipping Young Adults to Promote Peace, 
Justice and Solidarity in the Middle East

yaps.fi and Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry suomi-israel.fi


