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Holokaustin uhrien
muisto ry:n
sääntömääräinen
vuosikokous
pidetään Helsingissä
20.4.2020
klo 17.
Vuosikokouksen jälkeen
kaikille avoin seminaari.
Kokouspaikka ilmoitetaan
kokouskutsun yhteydessä.

Liity
Holokaustin
uhrien
muisto ry:n
jäseneksi!
Täytä liittymislomake
os. www.hum.fi
2020

N

euvostojoukot vapauttivat 27.1.1945
eli 75 vuotta sitten Auschwitzin
keskitysleirin Puolassa. Näitä kuten
myös muiden liittoutuneiden sotilaita kohtasi
keskitysleirien porttien takana kauhistuttava näky, ihmisten teollinen murhaaminen
etnisin perustein. Ihmiskunta ja ihmisarvon
kunnioitus olivat vajonneet pohjamutiin.
Ihmiskunta oppi. Rakennettiin kansainvälistä säännöstöä ja ihmisoikeusnormistoa.
YK:n ihmisoikeuksien julistus heijasti uutta
arvopohjaa, jonka perusta on paljolti Kymmenessä käskyssä. Julistusta noudatettiin länsimaissa. Sen sijaan varsin monessa muussa
maassa ihmisoikeuksille annettiin oma tosiasiassa ihmisoikeuksia loukkaava tulkinta.
Historian opetusten pitää säilyä mielessä,
kun haluamme rakentaa parempaa yhteiskuntaa. II maailmansodan kauhut ovat nyt
kolmen sukupolven etäisyydellä. Tutkimusten mukaan nuorten keskuudessa on laaja
joukko, joka ei tunne juutalaisten kansanmurhaa. Tämä voi olla osin syynä siihen, että
terrorismi on lisääntynyt maailmalla ja länsimaissa keskusteluilmapiiri on koventunut.
Ideologia, jossa tietynlaisten ihmisten mur2020

Holokaustin
muisto estämään
ihmisyyden
loukkaamista

haaminen antaa paikan paratiisissa, on ihmisoikeuksien loukkaamista pahimmillaan. Se,
että ihmiset kasvatetaan huutamaan kuolemaa jollekin kansanryhmälle, osoittaa, että
edistystä toisen maailmansodan jälkeen ei
ole tapahtunut.
Euroopassa keskusteluilmapiiri on kärjistynyt ja vihan lietsonta on yleistynyt. Antisemitismi on lisääntynyt. Juutalaisiin kohteisiin on
hyökätty. Myös Suomessa juutalaisen seurakunnan tiloja ja Israelin lähetystön edustaa on töhritty. Pelon ilmapiiri on syntynyt
jälleen.
Oikeusvaltion tehtävä on turvata jäsentensä ihmisarvo ja sen kunnioitus. Kaikki
moraaliset arvot perustuvat historian kulussa opittuun. Jotta nuo arvot hyväksytään ja
eläisivät ihmisten arkipäivässä, on tärkeää,
että ihmiset mieltävät niiden merkityksen.
Holokaustin raakuus konkreettisesti osoittaa ihmisarvon merkityksen meille kaikille.
Siksi tuota muistoa on vaalittava. Jotta ihmisryhmiin kohdistuva väkivalta vähenisi ja
maailma olisi meille kaikille parempi paikka
elää.
Kimmo Sasi
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75 vuotta Auschwitzin vapauttamisen jälkeen: ajatuksia ja kysymyksiä

© Yad Vashem

Keskiössä tavallinen ihminen
Auschwitzin vapauttamisen 75-vuotisjuhlan
yhteydessä Holokaustin Uhrien Muisto ry
järjestää näyttelyn ’Shoah – Kuinka se oli
inhimmillisesti mahdollista’ (alkuperäinen
nimi on englanniksi ’Shoah – How Was it
Humanly Possible?’) Tuo kysymys on ovi
niihin oppitunteihin, joita holokausti avaa.
Holokaustin oppimisen keskiössä eivät ole
armeijat, sota tai hallitukset, vaan tavallinen
ihminen, joka eli ja teki valintojaan tuolla
aikakaudella. Kuinka oli mahdollista, että
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Jokin on muuttumassa
75 vuotta Auschwitzin vapauttamisen jälkeen (27.1.1945) mietimme omaa aikamme
ja omia valintojamme. Millä tavoin holokaustista opettaminen voisi vaikuttaa niihin?
Onko mahdollista, että kaikista kansanmurhista eniten dokumentoituna holokausti voi
osoittaa meille tiet, jotka johtavat joko vihaan
ja viime kädessä kansanmurhaan tai yhteiskunnalliseen hyvinvointiin ja ihmisarvon
ylläpitämiseen? Auschwitzin vapauttamisen
jälkeen Eurooppa on elänyt kulta-aikaa. Kyseessä on ollut ennennäkemättömän rauhan,
poliittisen ja uskonnollisen vapauden ja taloudellisen hyvinvoinnin aikakausi. Myös
Euroopan juutalaisyhteisöille toisen maailmansodan jälkeinen aika on ollut rauhallista hyväksynnän aikaa. Mutta jokin on nyt
muuttunut ja muuttumassa. Jos holokausti
oli rokote antisemitismin pahimpia ilmentymiä vastaan, on mahdollista, että tuo rokote
on menettänyt tehokkuutensa. Viime vuodet
ovat osoittaneet, että äärimmäinen ja jopa
väkivaltainen antisemitismi on palannut eurooppalaisen yhteiskunnan arkeen. Emme
nyt puhu vain kaukaisista maista, vaan esimerkiksi omista pohjoismaisista naapureistamme.

tavalliset ihmiset, jotka viettivät hyvää elämää, ajautuivat kannattamaan natsipuoluetta
ja vihaamaan juutalaisia naapureitaan? Onko
mahdollista, että osa ihmisistä vain toimi
määräysten mukaan ajattelematta lainkaan
noiden samojen määräysten heidän lähimmäisilleen aiheuttamia kärsimyksiä? Voidaanko käyttää sanaa ’ajautuminen’ vai tulisiko
puhua tietoisista valinnoista? Jos meidän on
helppoa ajatella esimerkiksi keskitysleirien
vartijoita pahuuden ruumiillistumina, entä
sitten ihmiset, jotka auttoivat murhaprosessia
vain toimimalla omissa tavallisemmissa ammateissaan? Näitä voisivat olla junien kuljettajat tai toimistovirkailijat tai arkkitehdit, jotka
suunnittelivat vaikka Auschwitz-Birkenaun
leirin? Mitä heidän olisi tullut tehdä toisella
tavalla?
© Kimmo Janas

A

uschwitz-Birkenau oli keskitysleiri,
joka myöhemmin toimi myös tuhoamisleirinä ja johon yhdistyivät
noin neljäkymmentä alaleiriä, joissa saksalaiset yritykset teettivät pakkotyötä Auschwitzin
nääntyneillä vangeilla. Auschwitz-Birkenau
nimenä ja konkreettisena paikkana symbolisoi suurelle osalle maailmaa äärimmäistä
pahuutta ja täsmällisemmin antisemitismin
äärimmäistä ilmentymää. Tämän leirin olemassaolo (ja sen osittainen säilyminen aivan
alkuperäisessä muodossaan) on järkkymätöntä todistusaineistoa tuleville sukupolville. Holokausti on tietysti yksi juutalaisvihan
käytännöllinen ilmentymä ja niistä kaikkein
väkivaltaisin. Auschwitz puolestaan edustaa
holokaustin aikaista vankien hyväksikäyttöä,
ihmisarvosta piittaamatonta väkivaltaa ja viime kädessä julmaa ja tarpeetonta kuolemaa.
Ei ole ihme, että juuri tuon kaikkein suurimman leirin vapauttamisesta tuli kansainvälisen holokaustin muistopäivän päivänmäärä.
Sen uhreista yli 90% olivat juutalaisia. Sen
valtavassa yli miljoonan vangin tungoksessa tunnistamme myös eri kansalaisuudet ja
ryhmät, jotka juutalaisten ohella menehtyivät
siellä.

Viha ei synny hetkessä
Niin kauan kuin antisemitistinen vandalismi
ja väkivalta tapahtuivat vain oman maamme
rajojen ulkopuolella, elimme siinä illuusiossa, että opiskelimme holokaustin tapahtumia
hyvän hyvyyttämme ulkopuolisina. Näin ei
enää ole, sillä Suomessa Israelin suurlähetystö ja synagoga ovat molemmat joutuneet
ulkopuolisten tahojen hyökkäysten kohteeksi, mitä on myös uutisoitu eri puolilla maailmaa. Tietämättä täsmälleen keitä hyökkääjät olivat, ymmärrämme, että jokin yleisessä
ilmapiirissä mahdollisti nämä hyökkäykset.
Holokaustin kieltämistä on esiintynyt täällä
jo vuosia. Israelin valtiota kohtaan on myös
esitetty kritiikkiä, joka on muuttunut sävyltään vihamieliseksi. Sanoista on nyt edetty
tekoihin. Samaa vihamielisyyttä olen itse todistanut lehtien keskustelupalstoilla esimerkiksi äskettäisen suomalaisista SS-miehistä
kertoneen tutkimuksen julkaisemisen yhteydessä. Viha ei synny hetkessä, vaan se
elää jossakin aivan kuin piilossa nousten aika
ajoin pintaan. Kysymys kuuluu, mitä voimme
tehdä tälle vihalle?
Tärkeä rajapyykki
Pelkkä Auschwitz-Birkenaun kaltaisen paikan olemassaolo omassa rakkaassa maailmassamme oli monien holokaustista eloonjääneiden mukaan jo itsessään loukkaus ihmisyyttä kohtaan. Jos ja kun samankaltaisen
vihan sallitaan kehittyvän keskuudessamme
jollakin tavalla se loukkaa ihmisyyttä. Siksi
75 vuotta on tärkeä rajapyykki nimenomaan
oman aikamme ymmärtämisessä. Minne
olemme matkalla? Mikä on ohjeistomme?
Missä on karttamme?
Susanna Kokkonen

2020
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Holokaustin asiantuntija palasi Suomeen
Susanna Kokkonen on tullut
tunnetuksi holokaustin
asiantuntijana. Vuosina 20082018 hän toimi Jerusalemissa
Yad Vashem museon Kristittyjen
Ystävien osaston johtajana ja
koulutti satoja kristillisiä johtajia
ja opettajia museon järjestämillä
kursseilla.

S

usanna Kokkonen opiskeli yleistä historiaa, Suomen ja Skandinavian historiaa ja aateoppihistoriaa ja valmistui
maisteriksi Oulun yliopistosta. Tutkinnon
aikana suoritettu vaihto-oppilasaika Italiassa
oli hedelmällistä aikaa, koska Kokkonen oli
kiinnostunut Italian juutalaisuuteen liittyvistä aiheista. Gradun aiheena oli myös maailmansodan jälkeinen muuttoliike silloiseen

Palestiinan mandaattiin.
– Holokausti ei ole pelkästään juutalaisen
historian vaan myös maailman historian kannalta merkittävä tapahtuma, Susanna Kokkonen huomauttaa.
Hän väitteli Jerusalemin Heprealaisessa
yliopistossa tohtoriksi vuonna 2004 – aivan
oikein, holokaustista.
Väitöskirjan tekoa avusti Kokkosen saama
Thanks to Scandinavia -stipendi.
– Usein sanotaan, että aihe valitsi minut.
Niin kävi tässäkin tapauksessa, Kokkonen
naurahtaa.
Kansainvälinen kristillinen suurlähetystö
Jerusalemissa eli ICEJ oli aloittanut vuoden
2006 lopulla yhteistyössä Yad Vashemin
kanssa uuden osaston, jota Kokkonen lähti
D – Kun ajattelee, että uusi valtio syntyy 1948, ja sen
rakentavat kauhean kansanmurhan kokeneet ihmiset
– se on äärimmäisen iso tapahtuma historiassa, toteaa
tohtori Susanna Kokkonen.

vetämään huhtikuussa 2008. Sitä ennen hän
oli työskennellyt vuosia Suomen suurlähetystössä Tel Avivissa sekä lyhyen ajan myös
Euroopan parlamentissa.
HUM:in hallitus kutsui
Vuoden 2019 keväällä Susanna Kokkonen
valittiin Holokaustin uhrien muisto ry:n hallitukseen.
Hän pitäisi hyvänä asiana, jos HUM:lla
olisi esimerkiksi opettajista koostuva puhujareservi, jonka jäsenet voisivat pyydettäessä
käydä opettamassa holokaustista maamme
lukioissa. Mahdollisuudet aiheen käsittelyyn
ovat rajattomat, ainoan rajoituksen tuonee
ihmisten käytettävissä oleva aika.
Oulussa ja Pohjanmaalla viime vuonna
kiertänyt ja tammikuussa Helsingissä järjestetty ”Shoah” -näyttely tarjoaa perustietoa
holokaustista. Näyttely oli ensimmäistä kertaa näytillä YK:n päämajassa New Yorkissa
vuonna 2015, kun Auschwitzin vapauttamisisesta oli kulunut 70 vuotta.
Myöhemmin tänä vuonna Suomea kiertämään lähtevä ”Tähdet ilman taivasta – Lapset
holokaustin keskellä” -näyttely puolestaan
tarkastelee holokaustia lasten näkökulmasta.
Opetusta tarvitaan
Suomessa on ollut vallalla ajatus, että me
emme liity holokaustiin mitenkään. Se tapahtui muualla, eikä se kosketa meitä…
Elina Sanan kirjan pohjalta tehtiin vuonna
2003 projekti ”Luovutetut”, johon myös Kokkonen osallistui tehden tutkimustyötä mm.
Yad Vashemin arkistossa. Viime vuonna
puolestaan valmistui suomalaisten SS-miesten vaiheita valottava tutkimus. Kummatkin
tutkimukset osoittavat suomalaistenkin liittyneen holokaustiin.
Tärkeää on Susanna Kokkosen mielestä
kuitenkin muistaa, että holokaustia ei opiskella pelkästään siksi, että sillä on joku kytkentä henkilöön itseensä, vaan siitä löytyvät
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yleismaailmalliset opetukset, jotka pätevät
hyvin moneen tilanteeseen.
– Haluaisinkin enemmän puhua juuri näistä yleismaailmallisista opetuksista, joita holokaustista voidaan vetää, hän toteaa.
Tutkijat ovat pystyneet löytämään muutoksia, joita tapahtuu yhteiskunnassa ennen
kansanmurhaa. Siihen päädytään lopulta
monien eri vaiheiden kautta.
– Holokausti on ainoa kansanmurha, jossa
kaikki nämä eri vaiheet käydään läpi. Ja siksi
meidän pitää verrata eri kansanmurhia juuri
holokaustiin.
Toinen ehkä konkreettisempi asia on,
että holokausti on äärimmäisen hyvin dokumentoitu kansanmurha – mitään muuta
kansanmurhaa ei ole pystytty todentamaan
yhtä monipuolisesti.
Viime vuosien aikana Suomi on Susanna
Kokkosen mielestä muuttunut, ja yhteiskunta
on koventunut monin eri tavoin.
– Ei voida sanoa, etteikö nyky-yhteiskunta
tarvitsisi opetusta tällaisista aiheista.
Matka jatkuu
Marraskuussa 2018 Susanna Kokkonen perusti yhdessä amerikkalaisten ystäviensä
kanssa aloitteen Hope for Persecuted Peoples, jonka merkeissä hän kiertää puhumassa
eri puolilla maailmaa.
A Kokkonen on
kirjoittanut kirjan
”Matka holokaustiin”,
josta on juuri
ilmestynyt uusi
parannettu
painos.
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Vainojen uhrien muistopäivä / Minnesdagen för Förintelsens oﬀer / Holocaust Remembrance Day
Ohjelma / Program 27.1.2020
Avaus – Öppning ‐ Opening

Puhe – Tal – Speech

Kimmo Sasi

Liz Elsby
Yad Vashem: The World Holocaust Remembrance Center

Puheenjohtaja, Holokaus�n uhrien muisto ry
Ordförande, Minnet för förintelsens oﬀer rf
Chair, Finnish Holocaust Remembrance Associa�on

Tervehdyspuheet – Hälsningstal – Addresses
Yaron Nadbornik

Muistokyn�löiden sytytys
Tändande av minnesljusen
Ligh�ng of Memorial Candles

Suomen Juutalaisten Seurakun�en Keskusneuvoston puheenjohtaja
Ordförande för Centalrådet för de Judiska Församlingarna i Finland
President, Central Council of Jewish Communi�es in Finland

Hiljainen hetki holokaus�n uhrien muistolle
Tyst stund �ll minnet av förintelsens oﬀer
Quiet Moment in Memory of The Vic�ms of the Holocaust

Miranda Vuolasranta
Suomen romanit – Finlands romer – Roma in Finland
HE, Suurlähe�läs, Amb. Dov Segev‐Steinberg
Israel
HE, Suurlähe�läs, Amb. Detlef Lingemann
Saksa – Tyskland – Germany

El male rachamim
Simon Livson
Suomen ylirabbiini
Finlands överrabbin
Chief Rabbi of Finland

HE, Suurlähe�läs, Amb. Piotr Rychlik
Puola – Polen – Poland
HE, Suurlähe�läs, Amb. Janine Finck
Luxemburg – Luxembourg

Juhlapuhe – Fes�al – Speech
Pekka Haavisto
Ulkoministeri – Utrikesminister – Minister for Foreign Aﬀairs

Musiikkia – Musik – Music
Angelika Klas, soprano, Jukka Nykänen, piano

Musiikkia – Musik – Music

* * * *

Angelika Klas, soprano, Jukka Nykänen, piano
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Antisemitismi ja Suomi
Antisemitistiset rikokset ovat
lisääntyneet ympäri maailmaa.
Suomen hallitus toimii aktiivisesti
antisemitismin torjunnan
vahvistamiseksi niin kotimaassa kuin
ulkomailla.

S

uomessa viharikosten määrä ei ole hälyttävästi lisääntynyt, mutta antisemitistinen vihapuhe netissä sen sijaan on.
Suomessa vihaan perustuvat toimet ja
puheet etnistä tai uskonnollista ryhmittymää vastaan ovat kattavasti rangaistavia.
Rangaistavaksi on säädetty muun muassa
kiihottaminen kansanryhmää vastaan, julkinen kehottaminen rikokseen, laiton uhkaus
ja kunnianloukkaus. Näistä rikoksista on
useimmiten olemassa myös törkeän rikoksen tunnusmerkistö.
Rasistiset järjestöt rinnastetaan Suomessa
järjestäytyneisiin rikollisryhmiin ja niiden
toimintaan osallistuminen on rangaistavaa.
Myös Euroopan unioni on hyväksynyt päätöksen rasismin ja muukalaisvihan torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin. Noin vuosi
sitten unioni hyväksyi julistuksen toimista
antisemitismiä vastaan. EU:ssa toimii erillinen
työryhmä, joka koordinoi jäsenvaltioiden toimia antisemitismin vastaisessa taistelussa.
Holokaustin kieltäminen on Suomessa laitonta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi tuoreessa ratkaisussaan, että holokaustin
kieltäminen ei nauti sananvapauden tuomaa
suojaa.
Suomi on myös ryhtynyt järjestelmällisiin
toimiin väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumiseksi. Näillä toimilla pyritään takaamaan viharikosten kohteeksi joutuvien uhrien ja yhteisöjen tukeminen sekä edellytetään, että poliisi
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Stolperstein – kompastuskivi

tehostaa toimintaansa viharikosten paljastamisessa ja tutkinnassa. Poliisi on tehnyt niin.
Suomessa on myös vahvistettu holokaustin
käsittelyä perusopetuksessa ja lukiossa. Siinä erityisen hyödyllisiä ovat juuri hyväksytyt
kansainväliset suuntaviivat.
Suomen viranomaiset tekevät säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä Helsingin juutalaisen seurakunnan kanssa pyrkien torjumaan antisemitismiä ja vastaamaan juutalaisyhteisöön liittyviin turvallisuusuhkiin.
Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogan ja seurakuntakeskuksen turvallisuuden
parantamiseen ja ylläpitämiseen on osoitettu
valtion budjetissa merkittäviä lisävaroja.
Valtioneuvosto myös osallistuu vuosittain
järjestettäviin Vainojen uhrien muistopäivän
tilaisuuksiin sekä niiden kustannuksiin.
Antisemitismin vastainen toiminta on myös
merkittävä osa Suomen ulkopolitiikkaa. Suomi toteuttaa tätä pyrkimystä mm. edistämällä uskontokuntien välistä vuoropuhelua,
uskonnon- ja omantunnonvapautta sekä
ihmisarvon ja syrjimättömyyden kunnioitusta
Suomi osallistuu aktiivisesti antisemitismin vastaiseen kansainväliseen yhteistyöhön ja painottaa kansainvälisten
järjestöjen merkitystä tässä toiminnassa.
Suomi liittyi vuonna 2011 holokaustin
historiatutkimusta, opetuskysymyksiä ja
muistotoimintaa käsittelevän International
Holocaust remembrance alliancen (IHRA)
jäseneksi.
Vuonna 2016 IHRA teki päätöksen antisemitismiä koskevasta mallimääritelmästä.
Suomi on hyväksynyt määritelmän ja tukee
sen hyödyntämistä niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Timo Ranta
Suomen edustaja IHRAssa
2020

T

aiteilija Gunter Demnig asensi HUMin kutsumana kesäkuussa 2019
Stolperstein-muistolaatan Elias Kopelowskyn muiston kunnioittamiseksi Hotelli
Tornin eteen, osoitteessa Yrjönkatu 26.
Latvialainen puutavarakauppias Kopelowsky oli hakenut turvaa natsien vainoilta Suomesta vuonna 1940. Hänet haettiin
29.10.1942 asuinpaikastaan hotelli Tornista
Valtiollisen poliisin vankilaan. Marraskuun
6. päivänä 1942 hänet luovutettiin seitsemän
muun juutalaispakolaisen kanssa Gestapolle. Hänet murhatttin Auschwitzissa vuonna
1943.
Stolperstein on saksalaisen kuvanveistäjä

Demnigin vuonna 1996 käynnistämä taideprojekti, jonka puitteissa hän on asentanut
yli 70.000 muistokiveä holokaustin uhreille
yli 27:ssa maassa. Stolperstein asennetaan
aina katukivetykseen vainotun viimeisen tiedossa olevan asuinpaikan eteen. Taiteilijan
mukaan muistokivi tuo symbolisesti holokaustin uhriksi joutuneen takaisin kotiinsa,
josta hänet on väkivalloin viety. Jokainen
ohikulkija, joka pysähtyy kompastuskiven
äärelle, on taiteiljan mukaan myös osa teosta.
Taiteilija on halunnut valita teoksilleen
vähäeleisen ulkoasun mm. siksi, että holokaustin hirvittävyyttä on niin vaikea kuvata.
Stolperstein on kuin pieni intiimi rukous
mittaamattoman pahuuden edessä. Samalla
kuitenkin Stolperstein on maailman laajimmalle levinnyt ja suurin muistomerkki, jonka
pystyttämiseen sadat tuhannet ihmiset ovat
tavalla tai toisella osallistuneet. Tämä kuvastaa sitä, että muisto ei koskaan unohdu.
Demnig on käynyt aikaisemmin vuonna
2018 asentamassa Stolpersteinit Kollmanien perheelle Georgelle, Jankalle ja heidän
Suomessa syntyneelle pojalleen Franzille
Munkkiniemen Puistotie18 eteen. Työskentelemme HUM:ssa, että Stolperstein projekti
jatkuisi myös vuonna 2020 ja voisimme kunnioittaa muistokivillä vielä Heinrich ja Kurt
Huppertin, Hans Kornin sekä Hans Szybilskin ainutkertaista elämää. Tällöin kaikki
kahdeksan Suomesta luovutettua juutalaista
olisivat saaneet oman muistomerkkinsä.
Ohjaaja, tuottaja Antti Pekki teki lyhyen
dokumenttielokuvan Kopelowskyn Stolpersteinen asennuksen yhteydessä. Dokumentti
on nähtävillä Youtubessa otsikolla “Kompastuskivi”.
Kristina Paavela

2020
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Yad Vashemissa opiskelleet organisoituvat

V
Kimmo Sasi, puheenjohtaja
Kimmo on koulutukseltaan lakimies ja ekonomi. Hän on toiminut kansanedustajana 19832015 sekä ministerinä. Nykyään
Kimmo Sasi toimii viestintätoimistossa.

Alex Aissaoui toimii HUM:n
hallituksessa rahastonhoitajana.
Alex liittyi yhdistyksen jäseneksi
keväällä 2017. Tällä hetkellä hän
viimeistelee maailmanpolitiikan
alaan kuuluvaa väistöskirjatyötään Helsingin yliopistossa.

HUM:n hallitus
Valittu 1.4.2019 pidetyssä vuosikokouksessa

Markku Haranne on sosiologi, turvallisuuspolitiikan ja
Lähi-idän tutkija, FM, VTM.
Työura puolustus- ja pelastushallinnossa, mm. Etelä-Suomen lääninvalmiusjohtajana.

Dan Kantor on Helsingin juutalaisen seurakunnan entinen
hallintojohtaja. Hän on Hakehila-lehden päätoimittaja ja on toimittanut sekä seurakunnan että
Helsingin Juutalaisen Yhteiskoulun 100-vuotishistoriateokset.

Risto Huvila, varapuh.johtaja
Yritysvälittäjänä toimiva Risto on
suorittanut holokaustiopintoja
Yad Vashemissa Jerusalemissa ja
toimii myös Suomi-Israel Yhdistysten Liiton puheenjohtajana.

Tohtori Susanna Kokkonen valmistui Jerusalemin Heprealaisesta yliopistosta vuonna 2004
holokausti-opinnoissa. Hän on
työskennellyt Suomen suurlähetystössä Tel Avivissa sekä Yad
Vashemin Kristillisen osaston
johtajana vuosina 2008 -2018.

uosien saatossa yli 100 suomalaista on osallistunut
Yad Vashemin koulutuskeskuksessa Jerusalemissa
järjestetyille holokaustin ja antisemitismin historiaa
käsitteleville kursseille. Pääsääntöisesti osallistujat ovat olleet
joko opettajia tai kristillisten organisaatioiden ja medioiden
vastuuhenkilöitä.
HUMin hallituksessa on kahden viime vuoden aikana pohdittu ajatusta toiminnan tehostamisesta ja valtakunnallisesta
vapaaehtoisorganisaatiosta, ja luonnollisena polkuna tähän
nähtiin Yad Vashemissa vuosien aikana koulutettujen, eri puolella Suomea asuvien aktivointi.
Helmikuussa 2019 HUMin hallituksen varapuheenjohtaja
Risto Huvila esitteli alumni-idean Jerusalemissa Yad Vashemin edustajille, jotka suhtautuivat ideaan myönteisesti. Tämän myötä asiaa varten perustettiin työryhmä, johon kuuluu
Huvilan lisäksi Yad Vashemin alumnit päätoimittaja Kimmo
Janas ja yrittäjä Peter Fagerholm, sekä noin 10 vuotta Yad
Vashemin kristittyjen ystävien osaston johtajana toiminut tohtori Susanna Kokkonen, joka valittiin keväällä 2019 HUMin
hallitukseen.
Huvila, Janas ja Fagerholm tapasivat uudestaan Yad Vashemin edustajia Jerusalemissa viime kesäkuussa ja ensimmäinen alumni-kokoontuminen päätettiin järjestää Helsingissä
26.1.2020, jolloin myös Yad Vashemin edustaja olisi mukana
tapahtumassa. Tämän lehden mennessä painoon, alumnipäivään on ilmoittautunut n. 20 henkeä.
Lisätietoa:
Risto Huvila, risto@truman.fi, 0400 755 661.
Yad Vashem – The World Holocaust Remembrance Center
www.yadvashem.org.

Kristina Paavela, OTK, VT, on
entinen Helsingin taideyliopiston
hallintojohtaja ja on toiminut aktiivisesti Stolperstein-muistokivien tuomiseksi Suomeen.
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Inna Rogatchi on kansainvälisesti tunnustettu kirjoittaja ja
elokuvantekijä. Hän on The Rogatchi Foundationin perustaja ja
puheenjohtaja.

Ilkka Virtanen YTM, yhdistyksen
sihteeri. Ilkka on Valittujen Palojen päätoimittaja ja julkaisujohtaja vuodesta 2004, tätä ennen
toimittajana Kauppalehdessä,
Taloussanomissa ja Reutersilla.
Hän on julkaissut useita holokaustia ja juutalaisuutta käsitteleviä artikkeleita.

2019

Miranda Vuolasranta, Euroopan Romanifoorumin (European Roma and Travellers Forum)
puheenjohtaja, erityisasiantuntija ja romanikielen ja -historian
opettaja. Hänen osaamisensa
erityisalaa ovat ihmis- ja vähemmistöoikeudet.
C Yad Vashemin kristittyjen johtajien kurssi 2017, jossa osallistujia 28 maasta.

2020
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Suomesta natsi-Saksalle luovutettujen
kahdeksan juutalaispakolaisen
muistopäivä 6.11.2019

valtiot noudattavat EU:n perusarvoja liittyessään. Näihin arvoihin on sitouduttava koko
jäsenyyden ajaksi. Oikeusvaltioperiaatteen
noudattaminen vahvistaa oikeusjärjestyksen
kunnioitusta ja siten turvaa myös vähemmistöjen asemaa.

HUM järjesti seminaarin ja laski seppeleen luovutettujen muistomerkille

V

tajana syksyllä 2019 ja korostaa erityisesti
oikeusvaltioperiaatteen merkitystä EU:n arvojen peruspilarina. Suomi pitää tärkeänä,
että jäsenvaltioiden toimintaa oikeusvaltioperiaatteen toteuttamisessa voidaan analysoida
ja antaa suosituksia demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistamiseen. Ei riitä, että jäsenD HUM:n puheenjohtaja Kimmo Sasi ja hallituksen
jäsen Markku Haranne laskivat seppeleen HUM:n puolesta natsi-Saksalle luovutettujen juutalaispakolaisten
muistomerkille Tähtitorninmäellä.
© Uzi Varon

uotuinen muistotilaisuus kahdeksalle
natsi-Saksalle 6.11.1942 luovutetulle
juutalaispakolaiselle järjestettiin luovutuksen vuosipäivänä Tähtitorninmäen
muistomerkillä. HUM järjesti ennen muistotilaisuutta seminaarin Saksalaisen seurakunnan seurakuntasalissa.
Seminaaritilaisuudessa Suomen delegaatiota International Holocaust Remembrance
Alliancessa (IHRA) vetävä ulkoasiainneuvos
Timo Ranta esitteli hallituksen oikeusvaltiopolitiikkaa. Suomi toimii EU:n puheenjoh-

Puheenjohtaja Kimmo Sasi puhui vihapuhetilanteesta Suomessa. Poliittinen keskustelu Suomessa on kärjistynyt varsinkin
ääripäiden välillä. Puheenvuorot usein syyttävät ja leimaavat vastapuolta. Nykyisessä
mielipideilmastossa analyyttiset puheenvuorot sivuutetaan ja lyhyet kärkevät mielipiteet saavat paljon julkisuutta. Erityisen
huolestuttavaa on keskustelussa esiintyvä
viha, joka voi helposti johtaa väkivaltaisiin
tekoihin. Vihapuheen poliisitutkinnassa on
tärkeää, että keskityttäisiin erityisesti vihan
ilmapiiriä luovaan vihapuheeseen. Vihapuhekäsitteen venyttäminen hyvin laajalle voi
johtaa vihapuheen moraalisen tuomittavuuden heikkenemiseen.
Teologian tohtori, kirkkohistorian dosentti
André Swanström puhui aiheesta Hakaristin ritarit, suomalaiset Saksan rintamalla
II maailmansodassa. Swanström arvioi Kansallisarkiston selvitystä suomalaisen SS-pataljoonan toiminnasta ja katsoi selvityksen
antavan hyödyllistä tietoa. Swanström antoi
lisätietoja omien tutkimustensa perusteella
pataljoonan toiminnasta. Hän arvioi myös
pataljoonaan kuuluneiden henkilöiden mielipiteitä ja yhteiskunnallisia taustoja. Hän oli
tulkinnoissaan valmis hieman pitemmälle
meneviin johtopäätöksiin kuin Kansallisarkiston selvitys.
Tilaisuus antoi hyvän kuvan ihmisoikeuskeskustelun ajankohtaisista teemoista ja
herätti vilkasta keskustelua. Seminaarin jälkeen osanottajilla oli mahdollisuus siirtyä
tilaisuuteen luovutettujen juutalaisten muistomerkillä.
Dan Kantor

Shoah -näyttely

A

uschwitzin vapauttamisen 75-vuotisjuhlan yhteydessä Holokaustin
Uhrien Muisto ry järjestää Kansallisarkiston tiloissa näyttelyn ’Shoah – Kuinka
se oli inhimmillisesti mahdollista?’ Näyttely
on avoinna 27.1. – 31.1.2020 välisenä aikana
Kansallisarkiston aukioloaikojen mukaisesti.
Kansallisarkistosta tietoa löytyy osoitteesta:
www.arkisto.fi
Näyttelyn on toteuttanut Yad Vashem
Vainojen museo ja koulutuskeskus Jerusalemissa.
Näyttely sisältää 18 paneelia, joissa kuvin
ja tekstein kerrotaan juutalaisten elämästä
Euroopassa ja Saksan juutalaisvainojen kehittymisestä 30-luvulta vuoteen 1945 saakka. Näyttely käsittelee myös sodanjälkeistä
eloonjääneiden paluuta elämään. Paneelit
sisältävät esimerkiksi uhrien ja eloonjääneiden valokuvia, erilaisia asiakirjoja ja kuvia
uhrien esineistä.
Näyttelyyn ei ole ikärajaa ja suosittelemme
sitä myös koululaisille opettajan johdolla.
KUINKA SE OLI INHIMILLISESTI MAHDOLLISTA?
Ethän unohda, että olin syytön ja, kuten sinäkin, kuolevainen sinä päivänä.
Minullakin olivat olleet kasvot, joihin olivat piirtyneet raivon, säälin ja ilon merkit,
yksinkertaisesti ihmisen kasvot!
Benjamin Fondane, murhattu Auschwitz-Birkenaussa, 1944

United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA.

Juutalaista elämää maailmansotien välisellä ajalla. Lähes 2 000
vuoden ajan juutalainen kansa eli vähemmistönä muiden kansojen
keskuudessa. Ajanjakson loppupuolella juutalaiset kamppailivat
saadakseen tasaveroiset kansalaisoikeudet. He liittyivät poliittisiin

Ghetto Fighters’ House Museum Archives, Israel

United States Holocaust Memorial Museum,
Washington DC, USA.
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liikkeisiin ja kävivät läpi nopeutetun modernisaatioprosessin.
Samalla kun he pyrkivät sulautumaan eri elämänalueilla jakaen niiden
kansojen kohtalon, joiden parissa he asuivat, he ylläpitivät uskonnollista
ja kansallista ainutlaatuisuuttaan ja rikastuttivat ympäröiviä kulttuureja.

The Joseph Yekutieli Maccabi Sports Archive, Kfar HaMaccabiah, Israel.
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Matkan vastuullinen järjestäjä:
Caleb Tours Oy
>> Tervetuloa mukaan kolmannelle matkallemme
Euroopan juutalaisuuteen, jossa tällä kertaa
kohdealueina huikeat kaupungit, Wien ja Bratislava.

Matkalla seikkailemme kolme päivää unien ja unelmien
Wienissä ja yhden päivän entisen Itävalta-Unkari kaksoismonarkian kolmannessa pääkaupungissa Bratislavassa.
Matkalla meille avautuu näiden alueiden juutalainen
historia sekä monarkia-aikojen palatsit, atmosfäärit ja
uskomaton taiteellisuus.
Kenties meitä vastaan tulee ”itse Ludwig van Beethoven
tai Albert Einstein”, jotka ovat viettäneet suuren osan
elämästään Wienissä.

OPAS / TULKKI: Päivi Taskinen
Matka on Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n jäsenmatka,
mutta avoin kaikille kiinnostuneille.

15.-18.5.2020

Matka Wieniin
ja Bratislavaan
MATKAPAKETIN HINTA
850,-/hlö kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huoneen
lisähinta 145,-.Hinnat ovat voimassa 10.3.2020 asti / niin kauan
kuin paikkoja riittää. 11.3.2020 hinnat nousevat +150,- mikäli
paikkoja on vielä jäljellä.

MATKAPAKETTI SISÄLTÄÄ:
Finnairin suorat lennot HKI-WIEN 15.5. klo 8:30-09:55 ja WIEN-HKI 18.5
klo 19:15-22:35, lentokenttäkuljetukset, retket/kaupunkikierrokset Wienissä
ja Bratislavassa, Suomenkielisen opastuksen, Schonnbrunnin linnan sisäänpääsyn ja opastuksen, 3 vrk JUFA Hotel Wien **** 2hh BB (aamiainen) ja
kolme erillistä ohjelmassa mainittua ruokailua matkan aikana.

ILMOITTAUTUMINEN JA INFO:
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>> Kimmo Janas +358509127332 / kimmo.janas@faktapro.fi
>> Jouko Pursiainen +358451296463 / jouko.pursiainen@pp.inet.fi 2020

