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Aseveljemme Israel
Toistasataa julkisuuden henkilöä vaatii Suomea lopettamaan asekaupan Israelin kanssa. He katsovat, että kauppapolitiikka pitkittää Lähi-idän konfliktia.

Anu Nousiainen HS
ENTINEN ULKOMINISTERI
Erkki
Tuomioja (sd), europarlamentaarikot Heidi Hautala (vihr), Sirpa Pietikäinen (kok) ja Satu Hassi (vihr),
professorit Martti Koskenniemi,
Heikki Patomäki ja Pekka Koskinen, elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki. . . Näillä nimillä alkaa vetoomus, joka vaatii Suomea lopettamaan asekaupan Israelin kanssa.
Vetoomuksen
allekirjoittajat
syyttävät Suomea siitä, että se on
kauppapoliittisilla
valinnoillaan
”tukenut tuntuvasti Israelin aseteollisuuden suurimpia yhtiöitä” ja
siten edistänyt Israelin valtion ja
palestiinalaisten välisen konfliktin
jatkumista Lähi-idässä.
Ihmisoikeusjärjestö ICAHD:n kokoaman vetoomuksen on allekirjoittanut yli sata suomalaista: kansanedustajia, yliopistojen professoreita, toimittajia, näyttelijöitä, kirjailijoita, ohjaajia.
Vetoomuksessa vastustetaan sekä Suomen asevientiä Israeliin että
Puolustusvoimien israelilaisilta aseyrityksiltä tekemiä hankintoja. Rahassa mitattuna hankintoja on ollut monikymmenkertaisesti enemmän kuin asevientiä.
BRUNO JÄNTTI ON YKSI ICAHD Finland -järjestön jäsenistä, jotka ovat
koonneet nimilistan. ICAHD (Israeli Committee Against House Demolitions) on Israelissa 1997 perustettu järjestö, joka vastustaa palestiinalaisalueiden miehitystä.
Jäntti ihmettelee, miten vähän
Suomessa puhutaan – ja tiedetään
– Israelin kanssa käytävästä asekaupasta.
”Israelilaiset aseyhtiöt ovat hyvin
integroituneet Israelin asevoimien
kanssa. Ne hyötyvät Israelin käymistä sodista ja taistelukentällä
tehtävästä tuotekehittelystä. Ostamalla aseita niiltä Suomi hyödyttää
toimijoita, jotka eniten ylläpitävät
Lähi-idän konfliktia”, hän sanoo.
Jäntin mielestä on tekopyhää, että Suomi käy asekauppaa Israelin
kanssa samaan aikaan, kun se ajaa
YK:ssa sopimusta, joka kieltäisi
asekaupan ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyvien maiden kanssa.
YK:n ihmisoikeusneuvosto totesi
viimeksi syyskuussa, että Israel
syyllistyi ihmisoikeusloukkauksiin,
kun se toukokuussa 2010 iski Gazaan matkalla olleeseen avustus-

saattueeseen. Israelin hyökkäystä
Gazaan tammikuussa 2009 YK piti
”tarkoituksellisen suhteettomana”.
Se arvioi sekä Israelin sotilaiden että Hamasin taistelijoiden syyllistyneen sotarikoksiin.
SUOMEN ASEHANKINNAT Israelista
ovat olleet mittavia: yli 152 miljoonaa euroa vuodesta 1999 lähtien.
Summalla on saatu viisisataa Spike-panssarintorjuntaohjusta, miehittämättömiä Ranger2-lentokoneita, Hornet-hävittäjien maaliinosoitusjärjestelmä sekä kenttäradioita
ja viestintäjärjestelmiä.
Osa hankinnoista on tehty Yhdysvaltain ja Sveitsin kautta. Aseet
on kuitenkin valmistettu israelilaisten lisensseillä, tai myyjäyritykset ovat olleet israelilaisten asetehtaiden tytäryrityksiä.
”Israelilaisten aseyhtiöiden tarjoukset ovat varmasti erittäin kilpailukykyisiä”, Bruno Jäntti sanoo.
Suomen kauppakumppanit ovat
olleet Israelin suurin asevalmistaja
Elbit Systems ja kolmanneksi suurin Rafael. ICAHD Finlandin työryhmän kokoamasta selvityksestä
käy ilmi, että molempien valmistamia laitteita on käytetty iskuissa
palestiinalaisia siviileitä vastaan.
”Rafaelin ja Elbitin liikevaihdosta
iso osa tulee kaupasta muiden kuin
Israelin asevoimien kanssa. EU ja
Yhdysvallat ovat niiden tärkeimmät kauppakumppanit Israelin asevoimien ohella”, Jäntti sanoo.
Elokuussa 2009, puoli vuotta Gazan sodan jälkeen, Suomi hankki
viestintäteknologiaa Elbitiltä 17
miljoonalla eurolla. Vain pari kuukautta aikaisemmin Norjan eläkerahaston eettinen sijoitustoimikunta oli suosittanut, että rahasto
siirtää Elbit-yhtiöön sijoitetut varansa muualle.
Norjalaiset eivät halunneet olla
rahoittamassa yritystä, joka osallistui Länsirannan muurin rakentamiseen. Elbit toimitti muuria varten Torch-nimistä elektronista tunnistinta. Haagin kansainvälinen
tuomioistuin katsoi vuonna 2004
muurin olevan kansainvälisen oikeuden vastainen ja määräsi sen
purettavaksi. Israel ei ole noudattanut päätöstä.
ASEKAUPAN JULKINEN valvonta on
jäänyt Suomessa kansalaisjärjestöjen ja jopa niiden yksittäisten jäsenten varaan. Kattavia vuosittaisia selvityksiä ei ole.
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VIENTILUPA ON EVÄTTÄVÄ myös,
jos on vaara, että tuotteet jälleenviedään kolmanteen maahan, jossa
niitä käytetään väärin, esimerkiksi
sortotoimiin maan sisällä.
”Vientiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että tuotteiden loppukäyttö ilmoitetaan. Lisäksi vaaditaan loppukäyttäjätodistus, jossa
loppukäyttäjä sitoutuu siihen, ettei
tuotteita jälleenviedä”, puolustusministeriön Tuloisela sanoo.
Hän pitää loppukäyttötodistuksia luotettavina.
”Ei ole tiedossa tapauksia, joissa
niitä olisi rikottu.”
Kansalaisjärjestöissä tähän ei uskota. ”Britannia epäilee, että Israel
on rikkonut loppukäyttäjäsopimuksia”, Bruno Jäntti sanoo.
Jarmo Pykälän mukaan suomalaiset viranomaiset tietävät, minne
suomalaisia aseita viedään, mutta
he eivät pysty valvomaan, missä
aseita lopulta käytetään: ”Sitä, mihin suomalaisia aseita on päätynyt,
ei välttämättä tiedä kauhean hyvin
kukaan.”
Jouko Tuloiselan mukaan puolustusministeriön tiedossa ei ole,
että suomalaisia aseita olisi parhaillaan käytössä konfliktialueilla.
Samaa mieltä ollaan ulkoministeriössä, vaikka esimerkiksi Yhdysvallat saa viedä Suomesta sille
myytyjä aseita vapaasti mihin ikinä haluaa, vaikkapa Pakistaniin tai
Irakiin.
”Jos havaintoja suomalaiskalustosta kriisialueilla on, olemme erittäin kiinnostuneita kuulemaan
asiasta”, Tuloisela sanoo.

on siitä, minne
päätyvät ns. kaksikäyttö- tai siviilikäyttötuotteet, joita voidaan käyttää myös taisteluissa. Tällaisia siviililaitteita ovat esimerkiksi Vaisalan
valmistamat säähavaintolaitteet.
Jarmo Pykälän mukaan niitä ei
ole Suomessa määritelty puolustustarvikkeiksi, joille pitää hakea
vientilupaa. Vaisala on kuitenkin
tehnyt läheistä yhteistyötä eri maiden puolustusvoimien kanssa vuosia, ja se markkinoi laitteitaan avoimesti myös sotavoimille.
Vaisalan myyntiesitteen mukaan
säähavaintolaitteet ”voivat dramaattisesti parantaa aseiden toimintakykyä”. Ns. Tacmet-järjestelmää markkinoidaan ”taisteluissa
testatuksi ratkaisuksi”, joka sopii
esimerkiksi miehittämättömiä lentokoneita käytettäessä.

VÄHITEN TIETOA

Esimerkiksi Yhdysvaltain ilmavoimat ja Australian merivoimat
käyttävät Vaisalan säähavaintolaitteita. Yhdysvaltain tiedetään käyttäneen niitä Irakin sodassa.
Entä onko Vaisala myynyt laitteitaan Israelin puolustusvoimille?
”Israel kuuluu näihin maihin,
jotka eivät julkista puolustusvoimiensa hankintoja. Meillä ei ole
mahdollisuutta sanoa edes sitä,
olemmeko vai emmekö ole heidän
toimittajansa”, vastaa Vaisalan
Weather Critical Operations -liiketoiminnan vetäjä Kai Konola.
Onko tuo tulkittava niin, että
Vaisala on toimittanut säähavaintolaitteita Israelin asevoimille?
”En voi kommentoida. Meidän
sopimuksemme eivät mahdollista
meidän sanovan asiasta mitään.”
IHMISOIKEUSJÄRJESTÖ
Amnesty
kehotti Israelin ja Hamasin asekauppakumppaneita täydelliseen
vientikieltoon Gazan sodan aikana
tammikuussa 2009.
”Kannanottomme koski sitä tilannetta eikä enää ole sellaisenaan
voimassa”, sanoo järjestön Suomen-osaston
toiminnanjohtaja
Frank Johansson.
”Me vastustamme asevientiä
vain sellaisissa tapauksissa, joissa
tiedetään, että nimenomaan näitä
aseita käytetään ihmisoikeusloukkauksiin. Kun suomalaista ohjusteknologiaa on jatkojalostettu Israelissa ja viety sitten esimerkiksi
Puolaan, emme ole sitä vastustaneet. Olettamus ei ole, että Puola
käyttäisi näitä aseita ihmisoikeusloukkauksiin.”
”Siihen meillä ei ole kantaa, onko Suomi ehkä näin tukemassa Israelin aseteollisuutta.”

Erkki Tuomioja
oli ulkoministerinä, kun valtioneuvosto antoi Insta DefSecille luvan
viedä Rafaelille Israeliin Spikepanssarintorjuntaohjusten lämpökameroita ja 3 072 hakupään runkoa.
Tuomioja sanoo allekirjoittaneensa asekauppaa vastustavan vetoomuksen siksi, ettei Israelia enää
voi eikä pidä kohdella asekaupoissa normaalina kumppanina.
”Ei niin kauan kuin se jatkaa siirtokuntien laajentamista ja laitonta
miehitystään palestiinalaisalueilla
eikä osoita uskottavia merkkejä aidosta pyrkimyksestä kestävään
rauhansopimukseen.”
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