Tulitauko kuulumisia maaliskuu 2021.
Israel ja Hamas on sopivat tulitauosta, joka alkoi perjantai yönä 21.5.2021 klo 02.00 ja päätti
toistaiseksi 11. päivän konfliktin..
Tosin me täällä Jerusalemin lähistöllä pääsimme vähemmällä (Kotimme on n.75 kilometria
Gazan rajalta), kun tänne tuli Hamasin ampumia raketteja vain yhtenä päivänä Maanantaina
(10.5). P
oikamme Samuelin koulu Jerusalemin keskustassa oli auki normaalisti, vaikka koulut ja
päiväkodit oli monin monin paikoin suljettuja tämän 11. päivän konfliktin ajan. Länsi- ja keski
Jerusalem, jossa päivittäin liikumme on ollut koko ajan täysin rauhallinen ja turvallinen, mutta
Itä Jerusalemissa on ollut sitten senkin edestä iltaisin mellakoita, joita telkkarin kautta
näemme.
Israelilaisten tilanne Konfliktin aikana.
Kaikilla muilla Israelilaisella ei ole kuitenkaan ollut yhtä helppoa. Hamas ampui Israelin
armeijan (IDF) mukaan 11. päivän konfliktin aikana 4340 rakettia Israelin suuntaan
(keskimäärin n.400 päivässä), joista asutus alueille päätyvistä n. 90 prosenttia onnistuttiin
torjumaan rautakupoli (Iron Dome) raketin torjunta järjestelmällä. Silti suoria osumia tuli
ja ainakin 13 siviiliä Israelin puolelta kuoli raketttien vaikutuksesta. Kuolemat johtuivat,
joko joko suoranaisesti raketeista, niiden sirpaleista tai vammoista, jotka tulivat ihmisten
paetessa pommisuojiin. Lisäksi IDF torjui useita Hamasin aseistettuja lennokkeja ja jopa
vedenalaisen laitteen, jolla oli tarkoitus vaurioittaa Israelin merivoimien alusta.
Nuorimmat uhrit olivat 5.- ja 16- vuotiaat ja 13 siviili uhrin joukossa on myös 3. ulkomaalaista
työntekijää. Tähän lukuun ei sisälly arabien ja juutalaisten välisissä mellakoissa kuolleet
Israelin kansalaiset. Näistä mellakoista pitää mainita valtamedian unohtama seikka, että
kuitenkin pääosa näistä mellakoista on arabien järjestämiä.
Huomioitavaa on myös, että Hamasin yli 4340: sta laukaistusta raketista ainakin 640
laukaisua (lähes 15 prosenttia) epäonnistui räjähtäen tai tippuen Gazan alueen sisään ja osa
näistä tietenkin aiheutti myös tuhoa sekä ihmisille, että omaisuudelle.
Esimerkiksi Gazan rajasta 14 kilometriä pohjoiseen sijaitsevassa Askelonin kaupungissa
tilanne on ollut erittäin paha rakettihälytyksiä on ollut jopa 10 minuutin välein. Raketti sireenit
soivat pelkästään Askelonin kaupungissa tämän 11. päivän konfliktin aikana 389 kertaa.
Tälläisissa olosuhteissa on mahdotonta elää normaalielämää. Lisäksi pommisuojat ovat niin
kalliita, että osalla niitä ei edes ole, mutta silloin rappukäytävät ja kerrostalojen kellarit toimivat
pommisuojan korvikkeena..Tämän postin liitteenä parin minuutin englannin kielinen video
Askelonin tilanteesta nuoren Danielin kertomana.
Tel Avivin raketti sade oli tämän ison kaupungin historian pahin.
Gazan tilanne.
Israel on vastannut rakettituleen tuhomalla Hamasin terroristeja, rakettivarastoja ja tunneleita.
Israelin armeijan mukaan ilmavoimat (IAF) iski Gazassa yli 1600: n terrorikohteeseen. Tähän
sisältyy armeijan mukaan yli 675 kohdetta, jotka liittyivät rakettien lähettämiseen. Armeijan
mukaan yli 200 terroristia neutralisoitiin ja Hamasin Gazan alle rakentamaa tunneliverkostoa
“Hamasin metroa” tuhottiin ainakin 100:n kilometrin verran. Israelin media näyttää avoimesti ja
monipuolisesti Gazan siviilien kärsimyksiä ja armeijan päälliköt suhtautuvat samalla tavalla
kuin Israelilaisiinkin uhreihin. Eräskin komentaja oikein muistutti Televisiossa, että Gazassa on
vielä suurempi hätä kuin Israelissa ja hän oli silmin nähden surullinen siviilien menetyksistä ja
kärsimyksistä siellä. En tässä raportoi enempää Gazan tilanteesta, koska jokainen voi lukea
niistä varmasti valtamedian kautta.

Valtamediassa ei kuitenkaan tarpeeksi korosteta, että Israelin armeija pyrki kaikin
käytettävissä olevin tavoin välttämään siviiliuhreja. Iskut pyrittiin tekemään armeijan mukaan
“kirurgisella” tarkkuudella vain terroristikohteisiin. Tämä on tietysti erittäin haastavaa, koska
Hamasin käyttämään taktiikkaan kuuluu käyttää nimenomaan siviilejä ihmiskilpinä ja uhrata
heitä tietoisesti “pyhän sodan” alttarille. Varmaan, jokainen on kuullut, että Gazassa ei ole
pommisuojia. Silti Gazassa on kuitenkin satoja kilometrejä tunneleita ja maanalainen verkosto
varastoineen taistelijoita ja raketteja vasten. Hamasin johtaman Gazan kohdalla sviiliuhreja
koitetaan yleensä välttää seuraavin keinoin: Iskukohteisiin lähetetään ennakkoon lentolehtisiä
ja soitellaan varoituspuheluita. Toisinaan ilmavoimat ampuu myös varoituslaukauksen ennen
varsinaista iskua. Lisäksi tässäkin konflitissa iskuja jopa peruutettiin, jos lentäjä on havaitsi
viime hetkellä kohteen lähettyvillä esim. lapsia.
Arabiperheiden häätö Sheikk Jarrah: ssa: Yksi konfliktin todellinen vai tekaistu syy ??
Suomalaista mediaa seuratessa kuulee jatkuvasti, että Israel hääti yhdestä Itä- Jerusalemin
kaupunginosasta Sheikk Jarrahista 4. arabiperhettä ja että Israel tyhjentää ja puhdistaa
järjestelmällisesti koko tätä Sheikk Jarrahin kaupunginosaa sadoista arabeista. Tätä pidetään
valtamediassa Jerusalemin arabiväestön väkivaltaisten mielenosoituksien ja Hamasin
aloittaman raketti tulituksen yhtenä pääasiallisena ja jopa oikeutettuna syynä.
Kysymys ei kuitenkaan ole Israelin valtion kiistasta palestiinalaisia vastaan tai siirtokuntien
laajentamisesta palestiinalaisten kustannuksella vaan yksityisen juutalaisen Nahalat Shimon
nimisen yrityksen omistamista kiinteistöistä ja maista, joista on yritetty häätää arabiperheitä,
koska he eivät ole maksaneet vuosikymmenien aikana vuokria, koska katsovat talojen
kuuluvan heille. Nahalat Shimon yritys haluaa rakentaa näille omistamilleen maille uusia
rakennuksia, ja asuttaa rakennuksiinsa juutalaisia. Tätä yksityis yrityksen ja 4:n arabiperheen
kiistaa on käsitelty erilaisissa oikeusasteissa ja toistaiseksi oikeuden päätökset on tukenut
karkoitusta. Tässä kohden on hyvä huomioida, että Israelin oikeusjärjestelmän viroissa esim.
tuomareina toimivat yhtä lailla kaikki, joilla on Israelin kansalaisoikeus niin Israelin arabit kuin
juutalaisetkin, niinkuin muillakin aloilla esim. lääkäreinä.
Näissä konfliktin keskipisteenä olevissa taloissa asuu arabi perheitä, joiden isovanhemmat
ovat menettäneet talonsa aikanaan paetessaan länsi Jerusalemista, joka jäi juuri syntyneen
Israelin valtion vallan alle ja siirtyivät Itä Jerusalemiin, joka taas jäi Jordanian vallan alle
Israelin itsenäisyys sodassa 1947. Sheik Jarrah: ssa asuvien 4. häätöpäätöksen saanutta
arabiperhettä sanovat, että Jordania antoi heille nämä talot YK:n päätöksen tukena
kompensaatioina siitä, että he luopuivat pakolaistatuksestaan. Asia on kuitenki myös
oikeudellisesti epäselvä, koska vain osalla perheistä on näyttää todisteita väitteiden tueksi.
Vastaavasti taas juutalaiset joutuivat pakenemaan Itsenäisyys sodan aikana 1947 ItäJerusalemista ja heidän omistamansa maat ja talot jäivät Jordanian vallan alle. Valtamedia
unohtaa yleensä mainita, että arabit aloittivat sodan ja pakottivat Israelin tähän itsenäisyys
sotaan 1947, koska eivät hyväksyneet YK:n suunnitelmaa ja julistusta juutalaisvaltiosta.
Sitten jälleen 1967 arabit aloittivat sodan, joka päätyi Israelin armeijan voittoon, niin että Itä
Jerusalem mukaan lukien tämä Sheik Jarrah:n alue liitettiin osaksi Israelin valtiota. Tätä
tapahtumaketjua kuvataan yleensä valtamediassa Israelin miehitykseksi, vaikka Israel voitti
puolustus sodan lopputuloksena Itä Jerusalemin itselleen.
Sheik Jarrah: ssa nyt siis Israelin vallan alla asuu edelleen mm. nämä häätöuhan alla olevat 4.
perhettä, jotka katsovat saaneensa nämä talot Jordanialta YK.n päätöksen tukemana eivätkä
ole suostuneet missään vaiheessa maksamaan vuokraa juutalaiselle omistajalle..
Nämä kiinteistöt on kuulunut todistettavasti juutalaiselle suvulle aina ottomaanien ajalta asti.

Tämä yksityinen yritys on halunnut häätää vuokrasta kieltäytyviä asukkaita jo vuosien ajan,
mutta arabi perheet eivät ole suostunut lähtemään ja asiaa on käsitelty erilaisissa oikeus
asteissa ja toistaiseksi oikeus on ratkaissut asian tämänhetkisten todisteiden valossa
juutalaisen yrityksen voitoksi..
Lisäksi Israelissa asuvien arabien keskuudessa on ollut paikoin rajuja levottomuuksia
juutalaisia vastaan ja tilannetta on kuvattu pahimmaksi tämän vuosituhannen puolella.
Erityisen vaikea tilanne on ollut melko tasaisesti juutalaisten ja arabien asuttamassa Lodin
kaupungissa, jossa juutalaisia on siirretty tietyiltä alueilta omista kodeistaan poliisi saattueissa
turvaan.
Toisella puolellakin on osattu rettelöidä nationalistiset juutalaiset ovat mellakoineet ja tehneet
pahaa tielle sattuneille arabeille..
Koko kuvaa katsoessa arabit ovat kuitenkin olleet mellakoiden määrissä ja osallistujienkin
määrissä mitattuna huomattavasti aktiivisempia. Israelissahan asuu n.1.8 miljoonaa
arabia,joilla on yhtäläiset Israelin kansalaisoikeudet ja velvollisuudet kenellä tahansa
juutalaisellakin..Näistä Israelin arabeista vain pieni osa on osallistunut näihin väkivaltaisiin
mellakoihin,jotka ovat kuitenkin uuden vuosituhannen pahimmat..
Kaikki raportissani mainitsemat faktatiedot ja yksityiskohdat on poimittu seuraavista lähteistä:
Tv 7 Israel News To 20.5; https://www.tv7.fi/arkki/tv7-israel-news/_p77176/
Tv 7 Israel News To 20.5; https://www.tv7.fi/arkki/tv7-israel-news/_p77175/
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/sheikh-jarrah-families-50-year-battle-for-homes668140
https://www.tv7.fi/arkki/tv7-jerusalem-uutiset/_p77245/
https://www.haaretz.com/israel-news/elections/.premium-11-days-4-340-rockets-and-261dead-the-israel-gaza-fighting-in-numbers-1.9836041

