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Israel on keväästä asti testannut 
kemiallisia aseita Gazan 
protestoijilla.

14-vuotiaan gazalaispojan isän viesti hermomyr-
kyn uhriksi joutuneesta lapsestaan on esimerkki 
siitä, mitä Israelin hyökkäykset saavat aikaan.

Isän julkaisema viesti tiistaina 14. elokuuta: 
”Sain viime perjantaina järkyttävän puhelun Ga-
zan rajalla mieltään osoittavilta nuorilta: Poika-
ni oli loukkaantunut viime perjantaina. Se on 
jo kolmas kerta, kun poikani loukkaantui Ga-
zan rajoilla maaliskuun Suuren paluun mielen-
osoitusten aikana, mutta nyt hänen loukkaantu-
misensa on hyvin vakava. Poikani hengitti kaa-
supommeista peräisin olevaa tappavaa kaasua. Se 
vaikutti poikani hermostoon aiheuttaen voimak-
kaita kouristuksia viiden minuutin välein. Nyt 
poikani on sairaalassa, mutta voimakkaat kouris-
tukset jatkuvat jo viidettä päivää. Lääkärit yritti-
vät tehdä analyysejä ja diagnoosia parhaansa mu-
kaan, mutta he eivät voi hoitaa häntä, koska Is-
rael on rajoittanut lääkkeiden saatavuutta eikä 
poikani tarvitsemia hermomyrkkylääkkeitä ole 
saatavilla. Oireet käyvät yhä hallitsemattomam-
miksi. Lääkärit kertoivat minulle, että poikaani 
voidaan auttaa vain Israelissa tai muualla Gazan 
ulkopuolella. Ihmettelen, miksi Israel tappaa lap-
siamme ja estää meitä hoitamasta heitä. Pyydän 
humanitaarisia järjestöjä kaikkialla maailmassa, 
kaikkia maailman hallituksia, Palestiinalaishal-
linnon presidenttiä sekä Ismail Haniyehia ja jo-
kaista, jolla on lämmin sydän, auttamaan poikaa-
ni saamaan kiireesti hoitoa Gazan ulkopuolelta, 
jotta hän paranisi pian! ”

Elokuun lopulla isä viestitti, että hänen poi-
kansa on edelleen puoliksi koomassa, enimmäk-
seen tajuttomana, ja vain ajoittain tajuissaan. 
Hän kouristelee yhä viiden minuutin välein.

Aseiden valmistajat, lähinnä Yhdysvallat, Isra-
el ja Yhdistynyt Kuningaskunta, käyttävät Gazan 
miehitystä testatakseen uutta teknologiaa.

Suuri Paluu -mielenosoitukset alkoivat 30. 
maaliskuuta. Huhtikuusta lähtien on olemassa 
kuvamateriaalia ja asiakirjatodisteita kemiallisten 
aseiden käytöstä mielenosoittajia vastaan. Touko-
kuussa julkaistiin lisää kuvamateriaalia miehitys-
vallan laittomasta kemiallisten aseiden testaami-
sesta. Mikään hallitus tai kansainvälinen elin ei 
ole ryhtynyt toimiin tai ollut valmis lähettämään 
valtuuskuntaa Gazaan tutkimaan asiaa. 

Gazan lääkärit ovat todenneet, että oireita aihe-
uttaa tuntematon kaasumainen kemiallinen her-
momyrkky joka hyökkää uhrin koko hermojär-
jestelmää vastaan aiheuttaen rajuja kouristuksia, 
tukehtumista, kooman ja joissakin tapauksissa 
kuoleman. Tämä lapsi ja muut kemiallisten so-
dankäyntien siviiliuhrit voitaisiin hoitaa yksin-
kertaisella lääkkeellä, jonka viennin Gazaan Isra-
el estää.

ICSPR-järjestö välitti jo huhtikuun lopussa 
Gazan terveysministeriön ilmoituksen, ettei Ga-
zan sairaaloilla enää ole tarvikkeita loukkaantu-
neiden hoitamiseen. Tarvikkeiden puutteessa po-
tilaita lähetetään kotiin odottamaan kohtaloaan, 
koska ”emme voi tehdä mitään auttaaksemme 
heitä”. ICSPR raportoi myös, että Gazan par-
haimmista lääkäreistä 50 lopetti työt heinäkuus-
sa, koska he eivät näissä olosuhteissa pystyneet 
pelastamaan ihmishenkiä. Terveysministeriö ei 
myöskään kykene seuraamaan haavoittuneiden 
uhrien toipumisprosessia.

Ariyana Love

Julkaistu Global Research -sivuilla 16. elokuu-
ta 2018. https://www.globalresearch.ca/israel-
again-tests-chemical-weapons-on-gaza-protes-
ters/5650822.

Suomentanut ja toimittanut Ilona Junka

”Meidän on vaadittava tutkimusta Israelin laittomasta 
kemiallisten ja kiellettyjen aseiden kohdistamisesta 
siviileihin. Meidän on vaadittava, että Gazan rajat 
ovat avoimia kaikelle tarvittavalle humanitaariselle 
avulle,” sanoo Palestiinan hyväntahon lähettiläs 
Ariyana Love. Yhdysvaltalaissyntyinen Ariyana Love 
asuu Suomessa ja seuraa aktiivisesti Palestiinan 
tapahtumia.  Israelin hyökkäys Gazaan 2012 
kauhistutti häntä. Hän asui vuosikymmenen 
alkupuolella lähes vuoden Länsirannalla, jossa hän 
tuli tuntemaan Israelin apartheidin ja miehityksen 
julmuuden. Palestiinalaisten joustava kulttuuri, 
heidän arvokkuutensa ja nöyryytensä sietämättömän 
epäoikeudenmukaisuuden edessä tekivät häneen 
syvän vaikutuksen. Ariyana Loven kirjoituksia on 
julkaistu netissä mm. kanavilla Global Research, 
Middle East Monitor, Days of Palestine.

Palestiinan hyvän tahdon lähettiläs

ICSPR (International Commission to Support Pa-
lestinian Rights) on kansainvälinen toimielin, jo-
ka tukee palestiinalaisten oikeuksia. Se on kan-
salaisjärjestö, jota johtaa 11 eri alojen palestiina-
laista tohtoria (kansainvälinen oikeus, kansalli-
nen lainsäädäntö, liike-elämä, viestintä ym.). Se 
on yksi neljästä järjestöstä, jotka vastaavat Kan-
sainvälisen rikostuomioistuimen toiminnasta.

ICSPR myöntää hakemusten perusteella Pa-
lestiinan hyväntahdon lähettilään arvonimen eri 
maiden kansalaisille, jotka ovat osoittaneet huo-
mattavaa tukea palestiinalaisten ihmisoikeuksil-
le. Hyväntahdon lähettiläs -ohjelma on Palestii-
nalaishallinnon, PLO:n ja Gazan viranomaisten 
hyväksymä ohjelma.

Suuren Paluun mielenosoitusten uhrit 
Gazan rajalla ajalla 30.3.–4.10. klo 12

Palestiinalaiset Israelilaiset
Kuolleet 205 1
Loukkaantuneet 21 888  37

https://www.ochaopt.org/publications/snapshots
Israel rajoittaa ankarasti lähes kahden miljoo-
nan gazalaisen mahdollisuuksia elää edes sie-
dettävää elämää. Ihmiset ovat aliravittuja ja 
vailla toivoa.  

AKYS kerää rahaa perusterveydenhuoltoa 
ja ensiapua antavalle Palestinian Medical Re-
lief Societyn (PMRS) Gazan toimistolle. Vii-
me talvena sieltä toivottiin  ensiapulaukku-
ja onnettomuuksien ja hyökkäysten uhreille.  
AKYSn lähettämillä, vajaan 2000 euron sum-
malla, PMRS hankki näitä laukkuja ja kiin-
nitti niihin AKYSin logon.  Laukuille on ol-
lut valitettavan paljon käyttöä.

Ensiapulaukku  käytössä.
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TEKSTI HANNA NIITTYMÄKI 

Rauhankasvatus on hieno sana, jota ei ole 
syytä hylätä, vaikkei se ole ollutkaan muodissa sitten 

1980-luvun. Sitä paitsi jokaisen meistä on hyvä harjoittaa 
rauhankasvatusta aina kun tilaisuus tarjoutuu. Kätilönä 

neuvolassa toimii opettaja Hanna Niittymäki, joka 
työskentelee Rauhankasvatusinstituutissa.
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Tämänkertaisessa 
jutussa neuvolantäti 
haluaa kiinnittää 
lukijoiden huomiota 
globaaliin eriarvoi-
suuteen. ”Maailma on 
epäoikeudenmukainen 
paikka. Mahdollisuutesi 
menestyä elämässä ja 
jopa selviytyä elossa 
aikuiseksi riippuvat suu-
relta osin siitä, milloin 
ja missä olet syntynyt ja 
ketkä ovat  vanhempasi.” 
Näin lausutaan YK:n 
kehitysohjelman 
UNDP:n tuottamassa 
opetus materiaalissa 
”Muuttuuko maailma 
paremmaksi?”. Edellinen 
sitaatti olisi hyvä pitää 
mielessä aina silloin kun 
alkaa tuntua vaikkapa 
siltä, että oma menes-
tys ja sujuvasti soljuva 
elämä on ihan omaa 
ansiota. Tai jos mie-
leen hiipii ajatus siitä, 
että joku vähemmän 
menestynyt tyyppi saa 
varmaankin ansionsa 
mukaan. 


