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[itämaista musiikkia] 

 

Jasmin: At Tel Aviv last night hundreds of Israelis come out to support the citizens of Iran who are fighting for their 

basic freedoms. Our message is loud and clear. Israel stands with the people of Iran. #Mashaamini. 

#Iranrevolution2022. #Iranprotests2022. Ote Israelin valtion Twitteristä lokakuulta 2022. 

 
[itämaista musiikkia] 

 

Jasmin: Lähi-itä NYT! on podcast, joka auttaa ymmärtämään, mistä Lähi-idässä on kysymys. Podcastia julkaisee Suomen 

Lähi-idän instituutti eli tuttavallisemmin Fime. Minä olen Jasmin Paananen, Lähi-idän tutkimuksen opiskelija Helsingin 

yliopistossa sekä yksi Nuoret, rauha ja dialogi –solidaarisuusprojektin koordinaattoreista. Kanssani keskustelemassa 

ovat koordinaattorikollegani Anniina Niittynen ja Ansa Kilpeläinen. 

 

Anniina: Hei kaikille, ja tervetuloa jakson pariin. Olen Anniina, ja opiskelen Lähi-idän alue ja kulttuuritutkimusta Helsingin 

yliopistossa. Mä olen myös yksi Nuoret, rauha ja dialogi –projektin koordinaattoreista. 
 

Ansa: Hei, olen Ansa, ja opiskelen kolmatta vuotta pääaineenani maailmanpolitiikkaa ja sivuaineenani Lähi-idän 

tutkimusta Helsingin yliopistossa. Tällä hetkellä olen korkeakouluharjoittelijana Opetus- ja kulttuuriministeriön 

korkeakoulu ja tiedepolitiikan osastolla, ja olen hiljattain työskennellyt myös assistenttina ulkoministeriössä. Olen myös 

yksi Nuoret, rauha ja dialogi –projektin koordinaattoreista. 

 

[itämaista musiikkia] 

 

Jasmin: Tänään puhutaan naisten asemasta, feminismistä ja feministisestä valtiobrändäyksestä Israelissa. Valtio 
brändäyshän tarkoittaa sitä, että valtiolle luodaan tuotteiden tavoin tietynlaista brändiä. Eli se on merkityksen antoa, 

jossa valtioon liitetään erilaisia piirteitä ja ominaisuuksia, paitsi tietoisten myös tiedostamattomia toimien ja prosessien 

kautta. Me tullaan pohtimaan, mikä on feminismin rooli Israelin valtiobrändäyksessä ja miten tämän alussa kuulun 

Twiitin kaltaiset ulostulot ja julkilausumat liittyy siihen. 

 

Anniina: Kuten me sanottiinkin, niin me ollaan Nuoret, rauha ja dialogi –projektin koordinaattoreita ja sitä kautta oltiin 

Israelissa viime toukokuussa. Me huomattiin tällä matkalla, että naisteemat nousee jatkuvasti esiin, kun puhutaan 

Israelista ja myös Israel–Palestiina-konfliktista. Meiltä löytyy myös kiinnostusta feminismin teemoihin laajemmin, ja 

Jasmin tekee itse asiassa kandia tällä hetkellä valtionbrändäyksestä. Näin meille syntyi sitten idea tutkia Israelin 
feminismiä vähän tarkemmin ja pohtia sitä nimenomaan tästä valtiobrändäyksen näkökulmasta. 

 

Ansa: Joo me täällä meidän toukokuun projektimatkalla tavattiin tosi paljon eri ruohonjuuritason rauhanjärjestöjä, jotka 

nimenomaan ajaa naisten asemaa alueella. Me ollaan myös seurattu aika aktiivisesti Israelin ulkoministeriön ylläpitämää 

Israelin valtion Twitteriä, ja siellä nämä kysymykset on noussut aika paljon esille, ja sitä kautta sitten kiinnostuttiin tästä 

aiheesta. 

 

Jasmin: Valtiobrändäyshän ei sinänsä ole uusi ilmiö, koska voi tietyllä tapaa ajatella, että valtiobrändäystä on ollut niin 

kauan kun on valtioitakin. Valtiobrändäykseen liittyy keskeisesti esimerkiksi symboliikka, ja valtiollahan on alusta saakka 

ollut lippuja ja erilaisia kansallislauluja ja muuta. Valtiobrändäystä on sinänsä tapahtunut jo pitkään, mutta ehkä nyt 
uudempi ilmiö on tällainen tietoisempi brändin rakennus, eli voisi ajatella, että tämmöisen globaalin kilpailun ja muista 

valtioista erottautumisen tarpeen myötä valtiot laittaa tänä päivänä yhä enemmän resursseja tällaiseen 

valtiobrändäystyöhön. 

 

Ansa: Joo. Tämä on kyllä kiinnostava ja paitsi että tosi laaja niin myös jatkuvasti kasvava aihe tai ehkä paremminkin 

sanottuna ilmiö. Aika moni maa on alkanut harjoittaa tällaista feminististä ulkopolitiikkaa, ja ei tarvitse ihan hirveän 

kauas lähteä. Ihan Suomikin on esimerkki tästä. Esimerkiksi Sanna Marinin hallituksessa tämä naisvaltaisuus ihan 

selkeästi rakentaa kuvaa tällaisesta feministisestä valtion brändistä. Mutta mitä tämän valtiobrändäyksen taustalla on? 

Tavoitteet valtiobrändäyksen taustalla on usein taloudellisia. Ne voi liittyä esimerkiksi turismin ja sijoitusten 



houkutteluun alueelle. Yksi esimerkki, joka tulee mieleen, on Yhdistyneet Arabiemiirikunnat ja tällainen luksusmatkailu, 

jonka se on hyvin vahvasti muovannut osaksi sen valtiobrändiä. 

 

Anniina: Kyllä, ja jos miettii vaikka suomalaisten matkailua, niin aika moni suomalainen perhe menee vaikka 

Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin. Elikkä tämä on ihan toiminut sinänsä. 

 

Jasmin: Niinpä. 

 
Ansa: Jep. 

 

Jasmin: Myös Qatar vaikuttaa käyttävän näitä marras-joulukuussa 2022 järjestettäviä jalkapallon 

maailmanmestaruuskilpailuja tietynlaisena valtiobrändäyskampanjana. Ennen kuin syvennytään aiheeseen eli 

feministiseen valtiobrändäykseen Israelissa, niin voitaisiin selventää tähän alkuun ihan peruskäsitteitä. Eli mistä 

oikeastaan puhutaan, kun puhutaan feminismistä. 

 

Anniina: No, feminismin perusajatushan on sukupuolten välinen tasa-arvo. Historiallisesti ollaan ajateltu, että naiset olisi 

samanarvoisia kuin miehet. Kun me ajatellaan tätä historiaa, niin se on kuitenkin monivuosisatainen ja siihen sisältyy 
aika paljon kaikkia erilaisia vaiheita. Ei ole siis olemassa mitään yhtä feminismiä ja feministit on nykyäänkin jatkuvasti 

erimielisiä liikkeen suunnasta. Voidaan kuitenkin sanoa, että on tullut ihan valtava muutos tämän liikkeen sisällä tämän 

feministisen liikkeen alkuajoista. Voidaan ajatella, että se on alkanut eurooppalaisen yläluokkaisen intellektuellin 

feminisminä ja nykyään se on mennyt intersektionaalisempaan suuntaan, mikä tarkoittaa sitä, että otetaan huomioon 

ehkä vähän laajemmin erilaisia naisia ja erilaisten naisten ongelmia, ja myös otetaan huomioon erilaisia valta-asetelmia, 

mitkä vaikuttaa siihen, että minkä takia vaikkapa erilaiset naiset kokee enemmän syrjintää kun toiset. 

 

Ansa: Tosi hyvä pointti tuo, että ei ole olemassa vain yhtä ja oikeata feminismiä. Ylipäätään nyt, kun puhutaan 

naiseudesta ja puhutaan feminismistä, niin on tosi tärkeätä selventää se, että me puhutaan nyt yhteiskunnan 
määrittämästä sukupuolesta. Eli tämä on hyvin binäärinen jako nyt tässä kohtaa. Vaikka naisiin kohdistettua seksuaalista 

väkivaltaa voi kokea ihan kaikki ihmiset, jotka nämä väkivallan tekijät kokee naiseksi. 

 

Anniina: Joo. Kun mä puhutaan vaikka termistä naiseus, niin sehän on tietynlainen sosiaalinen konstruktio tässä meidän 

yhteiskunnallisessa kontekstissa, ei niinkään ihmisen aito, itse määritelty sukupuoli. Tähän naiseuteen liitetään 

ulkopuolelta niitä oletuksia ja tietynlaisia eriarvoistavia mekanismeja, mitkä ei liity siihen, että minkä ihminen itse kokee 

omaksi sukupuolekseen. 

 

Jasmin: Mennäänpä sitten Israeliin, ja katsotaan aluksi ihan sukupuolten tasa-arvon tilannetta maassa. Eli miltä 
sukupuolten välinen tasa-arvo näyttää tällä hetkellä Israelissa. Ainakin tietoisuus sukupuolten välisestä epätasa-arvosta 

on ollut kasvussa, ja siitä keskustellaan aiempaa enemmän. 

 

Anniina: Joo. Tämä sama ilmiöhän on näkynyt laajemminkin Lähi-idässä ja ehkä muuallakin maailmassa, kun feminismi 

on teemana enemmän ylipäätään esillä. 

 

Jasmin: Niinpä. 

 

Ansa: Joo. Olin tätä äänestystä edeltävänä päivänä feministisen ulkopolitiikan konferenssissa, jonka ulkoministeriö 
järjesti. Siellä kyllä huomasi sen, että miten kasvava ilmiö tämä feministinen ulkopolitiikka on. Espanja ja Kanada ja 

myös monet muut maat harjoittaa tätä feminististä ulkopolitiikkaa, ja se on myös Suomessa koettu tärkeäksi aiheeksi 

nostaa esille. 

 

Jasmin: Tällaisella perinteisellä kehitysmittareillahan naisten asemat on parantunut Israelissa. Elinajan odote on ollut 

nousussa samaan aikaan, kun äiti ja lapsikuolleisuus on ollut laskussa. Lukutaidottomuutta ei juurikaan enää ole, ja 

korkeakoulutuksen tasolla naisia on jopa enemmän kuin miehiä. Mutta yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tasolla tilanne 

on vähän erilainen. 

 
Ansa: Jos tarkastellaan tilastoja tämän aiheen tiimoilta, niin tasa-arvokehitys ei ole ollut näin hyvää kuitenkaan 

esimerkiksi talouden osalta. Vuonna 2022 julkaistussa Global gender gap –raportissa Israel oli sijalla 60, ja tässä 

tarkastelussa oli 146 valtiota mukana. Ehkä vertailun vuoksi hyvä sanoo, että El Salvador oli 59 ja Uganda 61. Ja mitä 

tulee taloudelliseen toimintaan ja osallistumiseen, niin Israelin sijoitus oli 69. Eli sukupuolten välillä oli 29.9 prosentin 

ero taloudellisen toiminnan ja osallistumisen mahdollisuuksissa, eli näillä tarkoitetaan vaikka osallistumista työhön, 

pääsyä taloudellisiin resursseihin. Suurin taloudellinen ero institutionaalisella tasolla oli naisten osuus lainsäätäjistä, 

korkeista virkamiehistä ja johtajista. 

 

Jasmin: Israelissa politiikan alueella naisten asema on siis miehiä heikompi, vaikka naisten määrä esimerkiksi 

knessetissä eli Israelin parlamentissa on ollut selkeässä kasvussa 1990-luvulta lähtien, niin naisten osuus edustajista on 
kuitenkin huomattavasti pienempi kuin miesten. Mitä tämä Global gender gap –tilasto sanoo naisista politiikassa? 

 

Anniina: Sen mukaan poliittiset vaikutusmahdollisuudet sukupuolten välillä on aika isot, 75.9 prosenttia. Naisten 

mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa politiikassa on siis huomattavasti miehiä heikommat. Knessetissä elikkä Israelin 

parlamentissa vuonna 2021 vaan 25 prosenttia oli naisia, eli aika vähän verrattuna vaikka pohjoismaihin. Se on kuitenkin 

samaa luokkaa Euroopan keskiarvon kanssa ja huomattavasti korkeampi Lähi-idän keskiarvoon verrattuna 

 

Jasmin: Niin. Viimeisimmissä knesseteissä naisten osuus on ollut sitä 25 prosentin eli noin 30 edustajan luokkaa. Tämä 

trendi ei kuitenkaan ole koskenut tasapuolisesti kaikkia puolueita, koska Israelissa on edelleen puolueita, jotka sulkee 



naiset kokonaan pois poliittisesta toiminnasta, ja näiden puolueiden määrä knessetissä on itse asiassa ollut jopa 

kasvussa. Eli niissä puolueissa, joissa naiset pääsee mukaan politiikkaan, tämä kehitys naisten aseman parantamiseksi 

on ollut tosi merkittävää, kun se on riittänyt kompensoimaan kokonaisuudessa myös niitä puolueita, joissa naiset ei 

pääse osallistumaan ollenkaan. Onkohan knessettiin päässeet naispoliitikot onnistunut ajamaan jotain feministisiä 

tavoitteita? 

 

Anniina: Tätä aihetta on tutkittu aika vähän, mutta vaikuttaisi siltä, että naisedustajat tekee enemmän sukupuoleen 

liittyviä aloitteita parlamentissa kuin miesedustajat. Kuitenkin vaikka naispuolinen poliitikko tekee sukupuoleen liittyvän 
aloitteen, ei se tarkoita, että se olisi feministinen aloite tai jotenkin feministisen agendan eteenpäin viemistä 

kokonaisuudessaan. Vaikuttaakin siltä, että knessetin naiset harvoin edustaa kokonaisvaltaista feminististä ajattelua, 

joka vastustaisi vallalla olevia sukupuolen rakenteita tai vaikkapa intersektionaalisesti kaikkien Israelin naisten asemaa. 

Tämä teema toistuu toki kaikkialla maailmassa. Politiikassa olevat naiset ei aina tee feminististä politiikkaa. 

 

Jasmin: Niin, on hyvä huomata, että se että nainen on politiikassa ei suoraan tarkoita, että hän harjoittaisi feminististä 

politiikkaa, mutta naisten osallistuminen politiikkaan on toki jo itsessään arvokasta. 

 

Anniina: Joo. Ja vaikka naispoliitikko ei sinänsä tekisi mitään feministisiä aloitteita, niin kuitenkin se, että lakialoitteissa 
on mukana laajempaa näkökulmaa, niin tuo jo tasa-arvoa edistävää otetta niihin lakialoitteisiin, vaikka ne ei sinänsä 

olisi suoraan feministisiä. 

 

Jasmin: Onko naisia yltänyt politiikan johtopaikoille Israelissa? 

 

Ansa: Joo, Israelissahan on ollut naispääministeri jo 60-luvulla, Golda Meir. Hän oli Lähi-idän alueen ensimmäinen 

naispääministeri, mutta Israelin toistaiseksi ainoa. Tietenkin nämä sukupuoliroolit on vaikuttanut tosi paljon. Naisia ei 

ole noussut politiikan johtopaikoille samalla tavalla kuin miehiä, ja sitten se on myös vaikuttanut siihen, että minkälaisia 

tehtäviä naiset hoitaa parlamenteissa ja ministerin viroissa. Esimerkiksi naispuoliset lainsäätäjät ei Israelissa käsittele 
kansallisia turvallisuuspoliittisia kysymyksiä samalla tavalla ja ehkä keskittyy enemmän tällaisiin pehmeämpiin poliittisiin 

kysymyksiin, kuten sukupuolten tasa-arvoon, koulutukseen, terveyteen ja hyvinvointiin. Ja mitä tulee myös 

naisministereiden vastuualueelle, eli nekin on tällaisia yksityisiä asioita, kuten terveys, hyvinvointi ja koulutus. Eli ei 

Israelissa ole koskaan ollut naispuolista puolustusministeriä tai talousministeriä. Ja ministereiden määrä 

kokonaisuudessaan on vaihdellut historian aikana 11:n ja 36:n välillä. Keskimäärin kerrallaan on ollut 19 tai 20 ja joskus 

yksikään ei ole ollut nainen ja parhaimmillaan naisministereitä on ollut samanaikaisesti vain 4. 

 

[itämaista musiikkia] 

 
Jasmin: Tilastojen mukaan myös työ ja talouselämän puolella naisten asema on miehiä heikompi. Israelissa naisten 

palkkataso miehiin verrattuna on laskenut, vaikka muissa niin sanotuissa kehittyneissä valtioissa ero naisten ja miesten 

välillä on viime vuosikymmeninä pienentynyt. Esimerkiksi vuoden 2018 tilaston mukaan naisten palkka oli 77 prosenttia 

miehen palkasta. Syyksi on esitetty naisten panosta perheeseen, eli nämä perinteiset sukupuoliroolit heijastuu selkeästi 

politiikan lisäksi myös työ- ja talouselämään. 

 

Anniina: Naisten osuus työvoimasta on kuitenkin ollut kasvussa, mutta silti yli kolmasosa työelämässä olevista naisista 

työskentelee perinteisillä niin sanotulla naisten aloilla, esimerkiksi opetuksen, hoivan ja sosiaalityön parissa. Eli me 

nähdään, että sukupuolirooleista ei ole mitenkään päästy eroon, vaikka toki on hienoa, että naiset on työelämässä tosi 
vahvasti mukana. 

 

Jasmin: Niinpä, eli samaan tapaan kuin politiikassakin. Työelämän johtotehtävien kohdalla ei myöskään voida puhua 

sukupuolten välisestä tasa-arvosta, koska naiset ei yllä johtotehtäviin samalla tavalla kuin miehet. Erityisen heikossa 

asemassa työmarkkinoilla on palestiinalaisnaiset, joiden mahdollisuudet työelämässä ei usein vastaa heidän 

koulutustasoa. 

 

Ansa: Joo. Mä löysin hiljattain tällaisen artikkelin, missä puhuttiin siitä, että eteläisen Negevin beduiininaisilla on tosi 

alhainen osallistumisaste työmarkkinoilla samalla tavalla kuin myös palestiinalaisnaisilla. Ja oli mielenkiintoinen pointti, 
että tähän työelämän segregaatioon ja poliittisen vallan jaon epätasa-arvoon on kyllä pyritty puuttumaan. Esimerkiksi 

vuonna 2015 knesset hyväksyi tämmöisen municipal council law’n, jonka johdosta ne puolueet, joiden vaaliehdokkaista 

vähintään 33 prosenttia on naisia, niin saavat sitten 15 prosenttia lisää rahoitusta. 

 

Anniina: Tämä tuntuu tälleen pohjoismaisesta näkökulmasta jotenkin aika hassulta, että olisi jotenkin hankalaa saada 

33 prosenttia… 

 

Jasmin: Niinpä. 

 

Anniina: …naisia. Se tuntuu jotenkin aika pieneltä kuitenkin. 
 

Jasmin: Niin, ja tuo on mielenkiintoista, että siihen käytetään tuollaista rahallista houkutinta saamaan kuitenkin naisia 

mukaan. Mitä global gender gap –tutkimus sanoo muuten koulutuksesta? 

 

Anniina: Koulutuksen saavuttamisessa Israel asettuu tässä global gender gap –tutkimuksessa ensimmäiselle sijalle, joka 

oli siis usealle maalle jaettu, mutta kuitenkin tosi hyvä saavutus. Elikkä mahdollisuus koulutukseen on, voisi sanoa, että 

tosi tasavertainen Israelissa. Israel investoikin koulutukseen todella paljon. Israelissa naisten osuus toisen asteen 

tutkinnon suorittaneista on 51 prosenttia, kun OECD-maiden keskiarvo on 55 prosenttia. Tiedemaailman johtotehtävät 



jakautuu kuitenkin epätasaisesti. Vuoden 2016 tilastojen mukaan naisilla oli vain 23 prosenttia tiedekuntien 

johtotehtävistä, mikä on kyllä tosi vähän, kun miettii, että kuinka kouluttautuneita naiset kuitenkin on. 

 

Jasmin: Niin toihan on aika lailla sama osuus kuin naisedustaja knessetissä, eli noin se neljäsosa koko edustajistosta. 

 

Anniina: Kyllä. 

 

Ansa: Joo, kun puhutaan naisten oikeuksista, niin on tärkeätä puhua myös seksuaali- ja muuhun sukupuoleen 
perustuvasta väkivallasta, esimerkiksi lähisuhdeväkivallasta. Vuonna 2018 yli viisi prosenttia naisista raportoi 

kohdanneensa kumppanin tekemää väkivaltaa edellisen vuoden aikana. Israelissa on kyllä tällaisia valtiojohtoisia 

ohjelmia tämän lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi, mutta niihin on aika hankala päästä. Kuten monessa muussakin 

maassa, lähisuhdeväkivallan luvut kasvoi tosi dramaattisesti koronavuosien aikana ja soitot kansallisiin vihjepuhelimiin 

moninkertaistui. Ja varmasti tästä syystä vuonna 2022 valtion budjettiin lisättiin ennätysmäärä rahoitusta 

perheväkivallan ehkäisemisen ohjelmaan. 155 miljoonaa sekeliä eli noin 50 miljoonaa euroa. Tämä vihjepuhelin, johon 

pääsee soittamalla numeroon 118, on saatavilla hepreaksi, arabiaksi, englanniksi, venäjäksi ja amharaksi. Tämä oli tosi 

mielenkiintoinen pointti. Lisäksi israelilaiset ihmisoikeusjärjestöt lobbaa, että Israel allekirjoittaisi tämän Istanbulin 

sopimuksen, jota se ei ole siis vielä tehnyt. Tämä Istanbulin sopimus on naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehty Euroopan neuvoston yleissopimus, joka hyväksyttiin vuonna 2011. Eli kyseessä on 

todella tärkeä ihmisoikeussopimus, jonka ympärillä valtiot tekee jatkuvasti todella paljon töitä. 

 

Jasmin: Sukupuolten välinen eriarvoisuus on siis selkeätä Israelin valtion rakenteissa, erityisesti talouden, instituutioiden 

ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien alueella. Tästä syystä aktivismi ja naisten rauhan aktivismi onkin 

Israelissa tapahtunut suurelta osin poliittisen järjestelmän hallitsevien rakenteiden ulkopuolella, ja tästä päästäänkin 

pohtimaan kuinka paljon Israelin onnistumisia feminismin saralla voi oikeastaan mieltää valtion onnistumisiksi, kun nämä 

muutosta hakevat voimakkaat kansalaisliikkeet toimii valtion rakenteiden ulkopuolella ja kohdistaa myös selkeätä 

kritiikkiä näihin valtarakenteisiin. Näistä asioista puhuttaessa onkin hyvä pitää mielessä, että kansalaisyhteiskunnan 
feminismi ei ole sama asia kuin valtion, tässä tapauksessa Israelin valtion feminismi. 

 

Anniina: Toisaalta valtion ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa on myös aika vaikea erottaa toisistaan, ja voidaan kyllä 

miettiä myös sitä, että onko tämmöiset ihmisoikeusliikkeet ikinä tietyllä tavalla valtiolähtöisiä. Kyllähän ne on myös 

muissa yhteiskunnissa valtion ulkopuolelta tulevia liikkeitä. Mutta toki sitten kun valtio ottaa kunniaa siitä 

ihmisoikeusliikkeiden onnistumisesta ja kun niitä saadaan lyötyä läpi valtion sisällä, niin sitten voidaan tulla siihen 

kysymykseen, että pitäisikö näitä jotenkin erottaa. Kun me puhutaan sukupuolten eriarvoisuudesta, niin on tosi tärkeätä 

kiinnittää huomiota myös eri etnisten ryhmien eriarvoisuuteen ja jota ei oikein voi erottaa tästä feminismin teemasta. 

Etnisten ryhmien eriarvoisuus ja sukupuolten välinen eriarvoisuus on vaikea nähdä erillisinä ilmiöinä sen takia, että 
vaikkapa johonkin sorrettuun etniseen ryhmään kuuluva nainen voi kokea vähän eri tavalla sukupuoleen liittyvää 

syrjintää kun vaikka joku valkoinen nainen. Puhutaan tästä siis hetken aikaa. Eli mitä haasteita eri ryhmät kokee 

Israelissa erityisesti naisnäkökulma. 

 

Ansa: Tosiaan me tässä tätä podcastia varten, kun luettiin artikkeleita, niin löydettiin tällainen todella kiinnostava ja 

meille uusi aihe liittyen Etiopian juutalaisiin. Etiopian juutalaiset on siis Israelin vähemmistöryhmä, joka tunnetaan myös 

nimellä Beta Israel tai Falasha. Israelissa on noin 140 000 Etiopiasta lähtöisin olevaa juutalaista, ja tämä muuttoliike oli 

70- ja 80-luvuilla erityisen vilkasta. Etiopian juutalaiset on tosi marginaalinen ryhmä, mitä tulee koulutukseen, 

työllisyyteen, tulotasoon ja myös moneen muuhun yhteiskunnan osa-alueeseen. Heitä on syrjitty ja sorrettu 
israelilaisessa yhteiskunnassa monin tavoin. Israelin terveysministeriö myönsi vuonna 2013, että tuhansille 

etiopialaistaustaisille naisille oli annettu pitkäkestoisia ehkäisyruiskeita ilman, että nämä naiset oli tiennyt siitä ja niiden 

haittavaikutuksista. Ja kyseessä oli siis pitkävaikutteinen Depo-provera-ehkäisy. Lisäksi myös verenluovuttajien veri 

pankkeja on tuhottu HIV:n ja hepatiitin leviämisen pelossa. Tämähän on eugeniikkaa, mikä on siis todella kauheaa ja 

Israelin valtio myös kieltää nämä perustelut, että näitä ehkäisyruiskeita olisi annettu nimenomaan siksi, että on haluttu 

pitää tämä etiopialaisjuutalaisten vähemmistöryhmä pienenä. 

 

Jasmin: Niin. Israelin valtiohan on myöntänyt, että se on antanut näitä ehkäisyruiskeita Etiopian juutalaisille, mutta 

kuitenkin kiistänyt, että siellä taustalla olisi mitään tällaista eugeniikkaa. 
 

Ansa: Kyllä. Toinen tällainen vähemmistöryhmä on Mizrahijuutalaiset, jotka on lähtöisin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan 

alueelta, ja tällä hetkellä Sefardijuutalaiset ja Mizrahit muodostaa noin puolet Israelin väestöstä. Myös näillä 

Mizrahijuutalaisilla sopeutuminen yhteiskuntaan on ollut aika hankalaa, ja asuntopolitiikassa on syrjitty 

Mizrahijuutalaisia. He on joutuneet asumaan huonommilla asuinalueilla. Israelin korkeinta oikeutta on jopa vaadittu 

kumoamaan juutalaista kansallisvaltiota koskeva laki siitä syystä, että se on syrjivä paitsi palestiinalaisia kohtaan, niin 

myös Mizrahijuutalaisia kohtaan. 

 

Anniina: Vaikuttaakin siltä, että Israelin feminismi on aika valkoista, eikä sitten ehkä ulotu näihin eri etnisiin ryhmiin. 

 
Ansa: Mutta sitten, kuten myöhemmin puhutaankin, niin kuitenkin Israelin kansalaisyhteiskunta on tehnyt paljon näiden 

vähemmistöryhmien aseman parantamiseksi, mikä on tosi hieno asia. 

 

Jasmin: Kun puhutaan naisten oikeuksista ja asemasta Israelissa, niin nousee esiin myös tietenkin Palestiina ja siihen 

liittyvät kysymykset. Tämä Palestiinan laiton miehitys luo ympäristön, jossa palestiinalaisen yhteiskunnan sisäpolitiikka 

on tosi rajoittunutta, ja tämähän tarkoittaa, että vaikka Palestiinan sisällä on useita feministisiä liikkeitä, jotka ajaa 

naisten oikeuksien parantamista, niin menee suurin osa palestiinalaisten energiasta kuitenkin tähän miehityksestä 

selviämiseen. Tämä itse asiassa nousi esiin myös paikan päällä, kun vierailtiin siellä. 



Ansa: Esimerkiksi tavattiin sellaista järjestöä, kun Jerusalem center for women, ja he tekee paljon työtä naisten 

oikeuksien eteen, mutta sitten siitä heidän työstään myös heijastui se, kuinka paljon he joutuu tekemään poliittista 

lobbausta ja muuta nimenomaan tämän miehityksen purkamiseen liittyen. 

 

Anniina: On tosi haikeata ajatella, että miten konfliktissa elävät yhteiskunnat voisi kehittyä, jos olisi rauhan tilanne. 

 

Ansa: Niin. Tavallaan se, että sitten se on kuitenkin näistä ruohonjuuritason järjestöistä huokuva tietynlainen optimismi. 

Vaikka onkin konfliktitila, laiton miehitys, mutta silti se sellainen optimismi parempaa tulevaisuutta kohtaan, niin on 
kyllä todella vahvaa ja varmasti se on se, mikä saa ihmiset tekemään tosi paljon töitä näiden asioiden eteen. 

 

[itämaista musiikkia] 

 

Jasmin: Naisten asema Israelin yhteiskunnassa ei siis ole niin tasavertainen miehiin verrattu kuin Israel kenties pyrkii 

ulospäin näyttämään. Valtakunnan politiikassa naisten edustus on heikkoa ja paikallispolitiikassa itse asiassa vielä 

heikompaa. Ongelmista ja haasteista huolimatta naisten asiat ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset ei ole Israelin 

sisäpolitiikassa kovinkaan painavia asioita, vaan puolueiden agendalla on sen sijaan esimerkiksi turvallisuuskysymykset 

ja suhtautuminen Palestiinaan. Esimerkiksi marraskuun 2022 parlamenttivaaleissa naiskysymykset ei noussut esiin juuri 
laisinkaan. Missään nimessä ei kuitenkaan voi sanoa, että mitään ei olisi saatu aikaan, sillä edistystä tapahtuu niin 

valtion kuin kansalaisyhteiskunnankin tasolla. Jos aloitetaan valtiotasosta, mitä edistysaskelia Israelissa on tapahtunut 

feminististen tavoitteiden saralla, esimerkiksi sukupuolten välisessä tasa-arvossa? 

 

Ansa: Tämä Jerusalem Post on kirjoittanut näistä vuonna 2020 solmituista Abraham normalisaatiosopimuksista ja 

luonnehtinut niitä tällaisiksi mullistavaksi rauhan ja tasa-arvon edistysaskeleiksi Lähi-idän alueella. Israelin kanssa nämä 

normalisaatiosopimukset on solmineet Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Bahrain, Marokko ja Sudan. Näissä sopimuksissa 

nimenomaan tämä naisten osallisuus, inklusiivisuus, naisten osallistuminen diplomatiaan on painottunut tosi paljon, ja 

inklusiivisuus ja naisten ottaminen mukaan päätöksentekoon on myös sellainen teema, mikä näkyy Israelin 
innovaatiopolitiikassa vahvasti. Kuitenkin sitten tämä ihmisoikeudellinen ulottuvuus tuntuu unohtuvan, sillä Palestiina 

on ollut tähän päivään asti ihan täysin ulkopuolella sopimuksista. Eli tietenkin näissä sopimuksissa on varmasti ollut 

myös hyviä vaikutuksia, jos ajatellaan vaikka tätä diplomatiaa ja osallisuutta, mutta silti tämä sulkee yhden todella 

tärkeän alueen ihan täysin ulkopuolelle näistä rauhan tavoitteista. Koska toisin kun sopimusasiakirjoissa on luvattu, niin 

tähän Israel ja Palestiinan konfliktiin ei ole otettu millään tavalla kantaa. Ja tämä on hyvä esimerkki rauhan ja feminismin 

retoriikan hyödyntämisestä paitsi kansainvälisissä suhteissa, niin myös kansainvälisiä yhteistyösopimuksia tehdessä, 

koska tuntuu, että usein tällaisten sopimusten ja aloitteiden taustalla kuitenkin on aika vahvasti eri intressit, usein 

kaupalliset ja taloudelliset, sen sijaan, että olisi oikeasti aitoa kiinnostusta puuttua näihin kansalaisyhteiskunnan 

haasteisiin. 
 

Jasmin: Entä sitten naisiin kohdistuva väkivalta, miten sitä pyritään ehkäisemään valtion toimesta? 

 

Anniina: UN Womenin mukaan 83.3 prosenttia oikeudellisista toimista, jotka edistää ja valvoo sukupuolten tasa-arvoa, 

keskittyy naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Elikkä tosi suuri osa resursseista laitetaan valvomaan nimenomaan tätä 

väkivaltaa, mikä on tietysti äärimmäisen hyvä asia. Haasteena on se, että selkeät seurantamenetelmät puuttuu monilta 

muilta kriittisiltä alueilta, kuten taloudellisesta osallistumisesta, seksuaalisesta häirinnästä, naisten pääsystä 

omaisuuteen ja niin edelleen.  On siis tosi hienoa, että väkivaltaa seurataan, mutta samaa panosta tarvittaisiin myös 

muihin osa alueisiin. 
 

Jasmin: Niin Israel on kuitenkin sitoutunut kansainvälisiin naisten oikeuksia ajaviin sopimuksiin, kuten esimerkiksi YK:n 

1325 päätöslauselmaan, naiset, rauha ja turvallisuus. Näkyykö tämä valtion toiminnassa? 

 

Ansa: Tämä 1325 päätöslauselma kyllä näkyy Israelissa strategisella tasolla. Se on sisällyttänyt tämän päätöslauselman 

mukaan kansalliseen toimintasuunnitelmaan, ja tästä on muuten hiljattain tuli 22 vuotta tästä päätöslauselmasta. UN 

Womenin virallisen määritelmän mukaan tässä päätöslauselmassa keskitytään erityisesti naisten ja tyttöjen suojeluun 

erilaisissa konflikteissa, sukupuolten perusteella tapahtuvan väkivallan ennaltaehkäisyyn sekä naisten tasa-arvoisen 

osallisuuden edistämiseen rauhanneuvotteluissa. Ja tämä on kiinnostavaa, koska Israelin hallinto ihan todella osoitti 
tukea tälle päätöslauselmalle, ja se oli myös yksi ensimmäisistä maista, jotka teki lainsäädännöllisiä muutoksia ja 

sisällytti tämän päätöslauselman ihan lainsäädännöllisellä tasolla osaksi tätä kansallista toimintasuunnitelmaa. Naisten 

oikeuksia koskevaan tasa-arvolakiin lisättiin kohtia, jotka velvoittaa naisten osallistumista ja edustamista politiikassa. 

Vuosien mittaan on kyllä ollut erilaisia tavoitteita ja hankkeita tämän 1325 päätöslauselman ja myös muiden naisten 

oikeuksia edistävien erilaisten projektien hengessä, mutta ne on lopulta kaatuneet. Ei ole oikein ollut sopivia 

indikaattoreita näiden tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi ja erityisesti tämä Istanbulin sopimus on kiinnostava 

esimerkki. Se on naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa koskeva yleissopimus, eli 

tosi tärkeä ihmisoikeussopimus. Sen on ratifioinut EU:n lisäksi 34 valtiota, mutta Israel ei. Tätä on perusteltu esimerkiksi 

sillä, toki varmasti muitakin perusteluja on, mutta Israel ei halua asettaa sisäpolitiikkaansa enää enempää kansainvälisen 

valvonnan alle. Ja tähän liittyy esimerkiksi uskonnolliset asiat, maahanmuuttokysymykset ja myös Palestiina. Hesarissa 
oli mielenkiintoista juttua aborttilainsäädännöstä viime kesänä. 

 

Jasmin: Niin. Ympäri maailmaa keskusteltiin erityisesti tänä kesänä aborttilainsäädännöstä, kun Yhdysvaltojen korkein 

oikeus kumosi maan laajan aborttioikeuden. Myös Israel toimi aborttilainsäädännön suhteen ja muutti sitä sen jälkeen, 

kun Yhdysvallat oli tehnyt oman muutoksensa. Tätä Israelin päätöstä muuttaa omaa aborttilainsäädäntöään on 

luonnehdittu vastaukseksi Yhdysvaltojen toimille. Helsingin Sanomissa kerrottiin Israelin terveysministeri Nitzan 

Horowitzin perustelleen päätöstä sillä, että naisella on täysi oikeus omaan kehoon. Tässä jutussa Yhdysvaltain 

korkeimman oikeuden päätöstä mitätöidä tämä oikeus kuvattiin surulliseksi naisten sortoprosessiksi, joka vie vapaan ja 

liberaalin maailman johtajan sata vuotta taaksepäin. 



Anniina: Tämä kommentti nostaa kyllä esille semmoisen ajatuksen, että näkikö terveysministeri tässä mainion 

tilaisuuden brändätä valtiotaan, mutta toki moni muukin poliitikko vaikka suomessakin käytti tätä tilannetta hyväkseen. 

Tämä ei ole mitenkään erityislaatuinen Israelin poliitikkojen ominaisuus. Mutta oli miten oli, niin hienoa, että 

aborttilainsäädäntöä saatiin muutettua. 

 

Ansa: Joo kyllä oli. Oli sitten motiivit tämän taustalla ihan mitkä tahansa, niin totta kai tämä muutos oli todella hyvä ja 

toivottu. Aiemmin Israelissa abortti on pitänyt hyväksyttää tosi pitkän menettelyn kautta. Komitean jäseniä on pitänyt 

tavata henkilökohtaisesti ja myös perusteet on ollut todella tarkkoja ja kohtuuttomia, mitä abortin saamiseksi on pitänyt 
esittää. Näiden abortin hyväksymiskomiteoiden toimintaa kohtaan on Israelissa kohdistunut tosi laajaa kritiikkiä. 

Kuitenkin tuntuu, että erilaiset etuoikeudet on hyvin vahvasti läsnä, kun pohditaan feminismiä Israelissa. On hyvä pohtia, 

että pyritäänkö tällaisilla toimilla hakemaan omalle valtiolle jonkinlaista oikeutusta, mutta samalla sitten sivuutetaan 

kuitenkin kaikki valtion käsissä olevat ihmisoikeusrikkomukset, esimerkiksi mitä tulee Palestiinan tapaukseen. Monessa 

kohtaa kuitenkin puhutaan ihan perusoikeuksien säilyttämisestä, eikä niiden pitäisi olla kyseenalaistettuja. 

 

Anniina: Ja just nykyään kun ajatellaan feminismiä tavallaan tämmöisenä laajempana ihmisoikeusliikkeenä, niin siihen 

kuuluu myös esimerkiksi Palestiina-kysymys. Me ei voida ajatella, että se, että Israelin kansalaiset vaikka käy paljon 

töissä, niin olisi jotenkin, että feminismi on nyt saavutettu, vaan se on paljon laajempi. 
 

Ansa: Kyllä. 

 

[itämaista musiikkia] 

 

Jasmin: Siirrytäänpä sitten Israelin valtiosta Israelin kansalaisyhteiskuntaan ja sen saavutuksiin feminismin saralla. 

Minkä te ajattelette olevan kansalaisyhteiskunnan tasolla tapahtuvan feminismin merkitysten koko kokonaisuuden 

kannalta? 

 
Anniina: Kyllä sen merkitys on todella tärkeää. Kansalaisyhteiskunnan liikkeet on olleet vuosia avainasemassa siinä, että 

millaista positiivista kehitystä Israelissa on tapahtunut, ja kaikki nämä järjestöt on toiminut aktiivisesti Israelin sisäisten 

haasteiden ratkaisemiseksi ja vähemmistöjen aseman paranemiseksi. Tämä erottelu valtion ja kansalaisyhteiskunnan 

välillä on ehkä oleellinen siinä kun pohditaan sitä, että Israel ottaa brändäyksessään kunniaa siitä, mitä feministinen 

liike on ehkä saavuttanut. 

 

Jasmin: Minkälaista feminististä liikehdintää Israelissa on viime aikoina tapahtunut nimenomaan kansalaisyhteiskunnan 

tasolla? 

 
Anniina: No ainakin tällainen hiljattain hyvin aktiivinen kansalaisliike on ollut Shovrot Kirot, eli englanniksi Breaking 

Walls –liike, joka on perustettu vuonna 2019, nimenomaan edistämään kansalaistoimintaa sekä feminististä 

yhteisöaktivismia. Tämän liikkeen perustajat ovat Carmen Elmakiyes Amos ja Sapir Sluzker Amran, ja he on pitkäaikaisia 

yhteiskunnallisia ja poliittisia aktivisteja Israelissa. Ja tämän liikkeen tavoitteena on nimenomaan organisoida ihmisiä 

paikallisten ja kansallisten kampanjoiden ympärille toimimaan naisiin kohdistuvan väkivallan, eriarvoisuuden, 

asunnottomuuden sekä esimerkiksi poliisiväkivallan lopettamisen. Lisäksi tämä liike edistää solidaarisuutta ja LGBTQ+ 

yhteisön oikeuksia. Lisäksi liike edistää Mizrahi ja Etiopian juutalaisten asemaa, ja näiden ryhmien asema onkin 

semmoinen aihe, johon ihmisoikeusaktivistien on ollut vähän haastavaa tarttua aiemmin. Liike on myös yhteydessä 

palestiinalaisiin ja se on aktiivinen esimerkiksi Jaffassa Tel Avivissa tällä hetkellä. 
 

Jasmin: Jaffassahan on tällä hetkellä käynnissä tosi voimakas gentrifikaatioprosessi, jonka myötä sadat palestiinalaiset 

on saanut häätöilmoituksen kodeistaan. Tämä gentrifikaatio puolestaan liittyy Israelin innovaatiopolitiikkaan, joka on 

tosi merkittävä osa Israelin valtiobrändiä. Shovrot Kirot –liikkeen lisäksi toinen Israelissa vaikuttava liike on Mizrahi 

Feminism. Mitä tämä liike tekee, ja miten se pyrkii vaikuttamaan? 

 

Ansa: Joo. On yksi tämmöinen tärkeä henkilö, joka tämän liikkeen tiimoilta täytyy ehdottomasti mainita, ja hän on Vicki 

Shiran, israelilainen kriminologi, sosiologi, media-aktivisti, runoilija ja vaikka mitä muuta. Hän on tämän Mizrahi 

Feminism –liikkeen perustaja ja on tehnyt tosi uraauurtavaa työtä näiden Mizrahijuutalaisten oikeuksien parantamiseksi 
ja ihan yleisemminkin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi Israelissa. Tämä liike syntyi vuonna -94 

nimenomaan osallistamaan ja tuomaan Mizrahijuutalaisten ääntä enemmän kuuluviin israelilaisessa yhteiskunnassa.  

 

Anniina: Tarve näille erillisille eri etnisiä ryhmiä edustaville ryhmille osoittaa sen, että israelilainen feminismi on ollut 

tosi eurooppalaista ja valkoista. Valtavirtafeminismi ei siis ole ottanut huomioon eri ryhmien kohtaamia haasteita 

laajemmin. Tämä ei tietenkään ole mitenkään ominaista vain israelilaisille feminismille, vaan se on ongelma globaalisti. 

Jos me mietitään vaikka tätä yhdysvaltalaista Womanist-liikettä, joka on afrikan-amerikkalaisten naisten versio 

feminismistä just nimenomaan tämän saman ilmiön takia, että valtavirtafeminismi ei ota heitä huomioon. 

 

Jasmin: Vaikuttaa siltä, että Israelissa feministiset edistysaskeleet on tapahtunut suurelta osin nimenomaan täältä 
kansalaisyhteiskunnasta käsin, ja edistys on totta kai hyvä asia huolimatta siitä, mistä se on lähtöisin, mutta 

mielenkiintoista on kuitenkin se, miten Israel käyttää tätä retoriikassa ja valtiobrändäyksessä. Seuraavaksi voitaisiin 

keskustella siitä, miten Israel käyttää feminismiä valtiobrändäyksessä. 

 

Anniina: Tämä feministinen valtiobrändäys voi olla jollekin kuulijoille uusi termi. Mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? 

 

Jasmin: Feministinen valtio brändäys on brändäystä, jolla pyritään luomaan valtiosta kuvaa feministisenä. Se voi olla ja 

usein onkin osa laajempaa brändäyskokonaisuutta, jossa valtiosta pyritään luomaan arvoliberaalia kuvaa. Yksi esimerkki 



on Saudi Arabia, joka on viime vuosina hyödyntänyt ulkopolitiikassaan feminismiä ja brändännyt itseään muun muassa 

keventämällä naisiin kohdistuvaa holhouslainsäädäntöä ja antamalla naisille ajo-oikeuden. 

 

Anniina: Tässä kohtaa on varmaan oleellista pohtia, että kuinka ansaittu feministinen valtiobrändi on. Esimerkiksi tässä 

Saudi Arabian tapauksessa feminismin voidaan nähdä olevan pikemminkin työkalu poliittisten suhteiden rakentamiseen 

kuin todellinen päämäärä. 

 

Jasmin: Millainen on Israelin valtiobrändi, ja miten feminismi sopii siihen? 
 

Anniina: Israelissa on se kiinnostava erityispiirre, että yhteiskunnan eri osa alueet on poikkeuksellisen tiiviisti 

kietoutuneita nimenomaan tähän turvallisuuspolitiikkaan, ja turvallisuus onkin keskiössä, kun me mietitään Israelin 

narratiivia esimerkiksi vaikka Israel–Palestiina-kysymyksessä, missä palestiinalaiset nähdään nimenomaan 

turvallisuuden kautta ja turvallisuusuhkina. Turvallisuusajattelu liittyy myös sukupuoleen, kun puhutaan vaikka tasa-

arvoisesta asepalveluksesta. 

 

Jasmin: Mitä Israel sitten ihan konkreettisesti brändää itseään feministisesti? 

 
Ansa: No, Israel on ainakin todella aktiivinen tässä ulkoministeriön ylläpitämässä Israelin valtion Twitterissä. Siellä tämä 

naiskysymys nousee hyvin paljon esille. Israel muun muassa vaihtoi hiljattain Twitter-profiilikuvansa ja kansikuvansa 

roosanauhateemaiseksi ja osallistui sillä sitten tällaiseen naisia koskettamaan kampanjaan, jonka tarkoituksena oli 

levittää tietoisuutta rintasyövästä. Se myös jakaa aika paljon kuvia naissotilaista, ja tämä on mielenkiintoinen pointti, 

koska naisten integroimista mukaan näihin Israelin turvallisuusjoukkoihin on perusteltu esimerkiksi sillä, että kyseessä 

on ihmisten armeija, ja turvallisuus ylipäätään korostuu ja näkyy näissä perusteluissa tosi vahvasti. Se, että naiset on 

mukana tarkoittaa sitä, että armeija on vahva ja resilientti. Ja tietenkin tätä on perusteltu myös sukupuolten tasa-

arvolla. 

 
Jasmin: Israelin armeijan suhde feminismiin on tosiaan vähän nurinkurinen. Sukupuolineutraali asepalvelus on toki hieno 

saavutus sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta, mutta moni pitää Israelin turvallisuusjoukkojen toimintaa erityisesti 

Palestiinan laittoman miehityksen kohdalla perustavanlaatuisesti feminismin vastaisena. 

 

Anniina: Israel on myös ahkera kritisoimaan poliittisia vastustajiaan naisten oikeuksien saralta, ja tämä näkyy erityisesti 

tässä tämän hetken Iranin huivikapinoiden kontekstissa, missä Israel on esimerkiksi twiittaillut aika ahkerasti tähän 

liittyen, ja kuvia on esimerkiksi mielenosoituksista ja retwiittauksia muiden maiden poliitikkojen Iran-kritiikistä. 

 

Ansa: Joo. Tämä Iranin Masha Aminin tapaus on noussut esille paitsi Twitterissä niin myös Twitterin ulkopuolella. Yair 
Lapid, joka oli silloinen Israelin pääministeri ja juuri hävisi vaalit Netanjahulle, piti YK:n yleiskokouksessa puheen, jossa 

hän kritisoi tätä Iranin valtion toimintaa. Vaikka sen puheen teemana oli nimenomaan Iranin ydinasetilanne, niin hän 

kuitenkin käytti tätä Masha Aminin tapausta hyväkseen perustellessaan tätä Iranin valtion väkivaltaisuutta. 

 

Anniina: Tässähän toki voi olla useampia intressejä samaan aikaan. Eli voi olla, että esimerkiksi tässä puheessa ihan 

oikeasti haluttiin sekä puolustaa ihmisoikeuksia että sitten brändätä tietyllä tavalla omaa valtiota feministisesti. 

 

Ansa: Myös LGBTQ+ yhteisö näkyy Israelin valtiobrändäyksessä, ja tähän liittyy erityisesti kaupunki Tel Aviv ja sen 

homoyhteisö. Tel Aviv mielletään Israelin moderniksi keskukseksi, jossa israelilainen kaupunkiyhteisö nauttii vapaasta 
elämästä. Tel Avivista on rakennettu homoturismin keskus, ja tämä näkyy ihan kaupungin katukuvassa esimerkiksi 

ympäriinsä ripustetuilla sateenkaarilipuilla. 

 

Anniina: Tutkija Satchie Snellings kuvaa Israelin Tel Aviv brändiä osuvasti sanalla gayfication. Hänen mukaansa Israel 

pyrkii brändäämään Tel Avivin ikään kuin erillään muusta Israelista niin, että Tel Aviv on arvoliberaali ja sitten muun 

Israelin ei tietyllä tavalla tarvitse olla niin arvoliberaali kuin Tel Avivin, ja näin Tel Avivin ulkopuolisen maailman ei 

tarvitse muuttua, mutta koko valtio saa kuitenkin nauttia turismin tuomista taloudellisista hyödyistä. 

 

Jasmin: Jos Israelin valtio ei toiminnalla on todellisuudessa tee tarpeeksi työtä tasa-arvon edistämiseksi, niin nämähän 
on esimerkkejä pinkkipesusta, vai mitä mieltä olette? 

 

Ansa: Joo, tämä pinkkipesu eli pink washing –termi tarkoittaa yritystä luoda itsestään tai valtiosta kuvaa LGBGQ+ 

yhteisön oikeuksien edistäjänä, tämän yhteisön tukijana, ja tässähän on samaa logiikkaa, mitä viherpesussa, mikä on 

varmaan monelle tutumpi termi. Israelia on syytetty tähän pinkkipesuun sortumisesta, koska sen toimia tämän yhteisön 

eteen pidetään kuitenkin riittämätöminä, vaikka esimerkiksi tämä pinkkipesuhan näkyy tosi vahvasti Pride-kuukausien 

aikaan. Sateenkaarilippuja näkyy kaduilla paljon. Ylipäätään tähän pink washingiin kuuluu ajatus siitä, että sen 

harjoittaja ei tee kuitenkaan tarpeeksi tämän yhteisön eteen. 

 

Anniina: Israelin valtio joutuikin 2016 kritiikin kohteeksi nimenomaan tähän pinkkipesuun liittyen, kun se budjetoi 11 
miljoonaa sekeliä homoturismin edistämiseen ja samana vuonna homoyhteisöt Israelissa sai vain 1.5 miljoonaa sekeliä, 

ja homoyhteisö tietysti kritisoi Israelia. Israel vastasi budjetoimalla kymmenen miljoonaa sekeliä vuodessa Israelin 

homoyhteisölle kahden vuoden ajaksi. Tästä jäi kuitenkin vähän semmoinen maku suuhun, että homoyhteisön arvo olisi 

nimenomaan turismin tuomassa taloudellisessa hyödyssä. 

 

Ansa: Israelissahan ei myöskään ole sukupuolineutraalia avioliittolakia, mikä myöskin viestii jollain tavalla siitä 

sukupuolten ja vähemmistöjen tasa-arvo tilanteesta. Siellä on tosiaan vaan tällaiset uskonnolliset avioliitot edelleen 

sallittuja. 

 



Jasmin: Tässä on toki hyvä huomata se, että Tel Aviv kaupunkina on monille LGBTQ+ yhteisöön kuuluville, erityisesti 

muista Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen valtioista tuleville ihmisille, eräänlainen turvasatama. Eli vaikka Israelin Tel 

Aviv –politiikkaa voi kritisoida, niin se ei kuitenkaan vie pois siltä, että tämä kaupunki ja sen homoyhteisö on monille 

tärkeä ja turvallinen paikka. Nyt kun ollaan käyty läpi Israelin sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä sen valtiobrändäystä, 

niin kysytään, onko Israel sitten feministinen? Toteutuuko naisten oikeudet ja tasa-arvo Israelissa, vai onko kyse 

brändäystyöstä ilman oikeita toimia? 

 

Ansa: No, tämä tietenkin riippuu paljon siitä, että miten määritellään feminismiä. Toisaalta myös se, että mihin Israelia 
verrataan. Jos tarkastellaan näitä global gender gap –raportteja, niin tietenkin tämä sijoitus puolivälin paikkeilla, eli 

sijalla 60, on muihin alueen valtioihin verrattuna tosi hyvä, mutta sitten jos tarkastellaan vaikka pohjoismaita, niin eihän 

tietenkään sukupuolten tasa-arvon tilanne ole samanlainen. 

 

Anniina: Joo, tämä kyllä riippuu siitä, että millaisesta feminismistä me puhutaan. Jos me puhutaan tästä 

intersektionaalisesta feminismistä, niin Israel ei kyllä varmaan ole sen mukaan feministinen valtio. Antirasismi ja 

intersektionaalinen feminismi on kuitenkin toisistaan tosi erottamattomat, ja Israelin politiikalla on monen Israel-kriitikon 

mukaan rasistisia piirteitä, esimerkiksi vaikka tässä Etiopian juutalaisten tapauksessa. Intersektionaalisuuden mukaan 

se minimi ulottuu kuitenkin kaikkiin naisiin, ja silloin se koskee myös arabeja, Mizrahijuutalaisia ja Etiopian juutalaisia. 
 

Jasmin: Entä muiden feministisen suuntausten mukaan? 

 

Anniina: Liberaalifeminismi tarkoittaa perinteistä feminismin suuntausta, jonka tavoitteena on historiallisesti tehdä 

valkoisesta eurooppalaisesta naisesta miehen kanssa samanarvoinen. Liberaalifeminismiä on kutsuttu myös valkoiseksi 

feminismiksi. Se on intersektionaalisten feminismien luoma termi, jota käytetään kritisoimaan liberaalifeminismiä. 

Liberaalifeminismin tai valkoisen feminismin mukaan Israel saattaisi olla ainakin osittain feministinen, kun mietitään 

sitä, että Israel on kuitenkin onnistunut monilla perinteisillä mittareilla tosi ansiokkaasti, jos me mietitään vaikka 

koulutusastetta tai ylipäätään vapautta yhteiskunnassa. Israelia voi kyllä kritisoida myös valkoisesta feminismistä.  
 

Ansa: Onhan se totta, että Israel on kyllä onnistunut naisten aseman parantamisessa monilla perinteisillä mittareilla. 

Naiset on aktiivisia työelämässä. Heillä on samoja kansalaisoikeuksia, mitä miehillä, mutta nykyajan feminismi kuitenkin 

vaatii enemmän. Ei vaan riitä se, että katsotaan raporteista lukuja ja muodollista osallistumista politiikkaan. Ei voida 

katsoa vaikka että hei, esimerkiksi viime vuonna Egyptin parlamentissa istui enemmän naisia kuin ikinä, mutta se ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, että mitkä ne todelliset osallistumismahdollisuudet on. Eli tarvitaan enemmän oikeita toimia. 

 

Anniina: Kyllä ja nimenomaan se, että kaikki naiset on samanarvoisia. Me ei voida ajatella niin, että jos 

eurooppalaistaustaiset israelilaiset on hyvässä asemassa yhteiskunnassa, että se olisi jotenkin se mittari, mitä me 
katsotaan, vaan feminismi kattaa kaikki naiset ja kaikki ihmiset. 

 

Ansa: Feministisen ulkopolitiikan seminaarissa sanottiin mun mielestä tosi hyvin, että feminismi ei ole vaan mikään 

sellainen mauste, minkä voidaan heittää reseptiin kesken kaiken ja se tekee kaikesta jotenkin hyvää ja täydellistä, vaan 

että oikeasti se työ pitää aloittaa sieltä ihan ruohonjuuritasolta ja ottaa mukaan kaikkiin prosesseihin, mitä naisten 

oikeuksien parantamiseksi toteutetaan. 

 

Jasmin: Niin. Feministinen liike voi varmasti olla iloinen Israelin saavutuksista muihin alueen valtioihin verrattuna, mutta 

vielä on kuitenkin paljon tekemistä. Niin pitkään kuin Israel miehittää länsirantaa ja saartaa Gazaa eikä Israel–
Palestiinan-konfliktille ole nähtävissä mitään oikeudenmukaista ratkaisua, niin itsensä brändääminen ihmisoikeuksia 

kunnioittavaksi tasa-arvoiseksi maaksi on aika epäuskottavaa. Israel näyttää harjoittavan tällaista pick and choose –

toimintatapaa ihmisoikeuksien kanssa, eli feministisiä toimia tehdään silloin kun se on itselle helppoa ja mukavaa ja 

niistä kerrotaan maailmalle kovaan ääneen. On selvää, ettei Israelin valtion harjoittama politiikka kokonaisuudessaan 

ole kuitenkaan nykyisten feminististen standardien mukaista. 

 

Ansa: Me ollaan tässä podcastissa puhuttu paitsi valtiobrändäyksestä Israelissa, niin myös laajemmin sen tavoitteista 

osana valtioiden ulkopoliittisia tavoitteita, ja on ollut tosi kiinnostavaa pohtia, että millainen brändäystyö on 

hyväksyttävää. Koska toiminnan legitimiteettiä tarkastellessa tulee ottaa huomioon kuitenkin myös yhteistyön syvät 
motiivit ja ulkopolitiikan oikeat intressit. Vaikka valtiobrändäys onkin luonnollinen osa jokaisen valtion poliittista 

strategiaa, niin sen tavoitteita tulee myös rohkeasti kyseenalaistaa. 

 

Jasmin: Feministisen valtiobrändäyksen voidaan nähdä sinänsä olevan ihan positiivinen ilmiö. Se tuo esille naisliikettä 

ja naisiin liittyviä kysymyksiä ja sinänsähän sen viesti on se, että naisten tulisi olla tasa-arvoisia. Silti voi pohtia, että 

onko feminismin käyttäminen brändäämisestä ylipäätään ikinä hyväksyttävää. Voiko sitä tehdä puhtaasti eettisin 

perustein, ja jos voi, niin kuinka feministinen valtion pitää olla, jotta se on hyväksyttävää? 

 

[itämaista musiikkia] 

 
Jasmin: Kuten Lähi-itä NYT! podcastissa on tapana, niin myös tässä vierailijajaksossa siirrytään lopuksi vielä tiedosta 

tunteeseen. Tuleeko teille mieleen mitään aiheeseen liittyvää teosta, jota voisitte suositella kuulijoille? 

 

Anniina: Mä olen itse ollut viime aikoina tosi innostunut tämmöisestä kirjailijasta, kun Susan Abulhawa. Hän on siis 

palestiinalaisamerikkalainen kirjailija, joka tekee Lähi-itä-teemaisia romaaneja. Tänään mä haluaisin suositella erityisesti 

Rakkaudetonta maailmaa vastaan –teosta. Tässä teoksessa päähenkilö elää Israelin vankilassa ja kertoo 

elämäntarinansa sieltä käsin. Kirjassa Abulhawa käsittelee niin naiseuden kun palestiinalaisuuden teemoja. 

 



Ansa: Joo. Sain just Anniinalta lainaan tämän kyseisen kirjailijan kirjan, Sininen välissä taivaan ja veden. Odotan, että 

pääsen sitä lukemaan. 

 

Anniina: Siinä muuten käsitellään myös naiseuden teemoja tosi kiinnostavasti. 

 

Jasmin: Kuuntelit Lähi-itä NYT! podcastia jota julkaisee Suomen Lähi-idän instituutti. Löydät sen osoitteesta lahi-itanyt.fi 

sekä Apple podcasteista ja Spotifysta.  


