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Israel on juutalaisuuden, islamin ja
kristinuskon kohtaamispaikka. Haasteita
maassa aiheuttaa jo vuosikymmeniä
jatkunut kon. ikti Israelin ja Palestiinan
välillä.

Lähetysseura tekee Israelissa työtä lasten
oikeuksien toteutumiseksi ja rauhan
edellytysten vahvistamiseksi. Kristillisen SAT-
7 -satelliittikanavan kautta miljoonia Lähi-
idän pakolaisleirien lapsia autetaan
käymään koulua.

SEURAA TYÖTÄMME SOMESSA

Suomen Lähetysseura Lähi-idässä

ISRAEL

https://www.facebook.com/suomenlahetysseuralahiidassa/


ISRAEL

VÄHEMMISTÖNUORTEN KOULUTUKSEN JA RAUHAN EDELLYTYSTEN
VAHVISTAMINEN

USKONTOJEN VÄLISEN RAUHAN EDISTÄMINEN

RASISMIN JA VIHAPUHEEN VASTAINEN KOULUTUS



VÄHEMMISTÖNUORTEN
OIKEUKSIEN VAHVISTAMINEN

LÄHTÖKOHTA

Israelin ja Palestiinan pitkään jatkunut kon�ikti
luo sisäisiä jännitteitä juutalais- ja arabiväestön
välille. Palestiinalaiset arabit ovat Israelin suurin
vähemmistöryhmä kattaen noin 20 prosenttia
väestöstä. Heidän sosiaalinen ja taloudellinen
asemansa on heikko suhteessa valtaväestöön ja
lähes puolet arabiperheistä elää köyhyysrajan
alapuolella.

Edistämme työllämme rauhanomaista yhteiseloa
Israelin eri ihmisryhmien välille ja lisäämme
vähemmistöjen mahdollisuuksia yhdenvertaiseen
elämään samoine oikeuksineen ja
mahdollisuuksineen. Näin voidaan taata
arabivähemmistöjen ja sen sisäisten
arabikristittyjen säilyminen alueella.
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TYÖMME

Yhdessä International Christian Committee in
Israelin kanssa:

Parannamme vähemmistönuorten, erityisesti
tyttöjen, koulutusta ja asemaa.

Järjestämme opettajille uskontodialogista
koulutusta sekä yhteistyötapaamisia
vanhempien kanssa.

Tarjoamme nuorille johtajuuskoulutusta.

Ylläpidämme Tyttöjen talon toimintaa, jolla
pyritään ehkäisemään tyttöihin kohdistuvaa
hyväksikäyttöä ja koulukeskeytyksiä.
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TULOKSIA

Vuonna 2019:

25 nuorta osallistui johtajuuskoulutukseen.

60 opettajaa sai koulutusta 
uskontodialogiasta.
 

70 arabi- ja juutalaistaustaista asiantuntijaa
osallistui konferenssiin. 
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NATALIE
MINUN TARINANI

”Asun kahdeksanhenkisen perheensä kanssa Akkon
vanhassakaupungissa huonokuntoisessa talossa. Isäni
työskentelee varastossa, äiti on sairas ja työtön. Kävin
ennen kristillistä Terra Santan koulua, mutta kalliiden
lukukausimaksujen vuoksi jouduin siirtymään valtion
kouluun. Minulla on vain pari ystävää ja joskus muut
nuoret kiusaavat minua. 

Nyt käyn Tyttöjen talolla vähintään pari kertaa viikossa.
Osallistun eri toimintaryhmiin ja käyn myös
henkilökohtaisia keskusteluja Tyttöjen talon johtajan
Mery Asin kanssa. 

Olen tajunnut, että ystävät ovat tärkeitä, mutta vielä
tärkeämpää on pitää kiinni omasta identiteetistään ja
periaatteistaan. Tyttöjen talossa minut hyväksytään
sellaisena kuin olen. Olen myös kertonut avoimesti, 
miksi vietän kristillisiä juhlia. Olen iloinen kasvaneesta
itseluottamuksestani.”

15 VUOTTA




