ISRAEL

Näkymä Öljymäelle
Kuva: Lähetysseuran kuva-arkisto

Israel
Rauhantyö ja lasten oikeudet tärkeimpiä juuri nyt
Israelin vaalit ovat lisänneet maan sisällä ja rajoilla jännitteitä. Maassa järjestettiin vaalit huhtikuussa
2019 ja uusintavaalit syksyllä 2019. Kummatkaan vaalit eivät tuottaneet uutta hallitusta vaan maa
ajautui kolmansiin vaaleihin, jotka pidetään maaliskuussa. Vaaleihin on liittynyt myös ulkopoliittisia
ulottuvuuksia. Koska maa on toiminut ilman valittua hallitusta, on yhteiskunnallinen lainsäädäntö ja
uudistukset olleet pysähdyksissä. Vaaleihin liittyvä retoriikka - etenkin Netanyahun puolueen taholta
- on luonut jännitteitä yhtäältä Israelin arabiväestön suuntaan ja toisaalta miehitettyjen alueiden
suuntaan kuten lupaukset Jordanlaakson liittämisestä Israeliin.
Israelin ja Gazan väliset levottomuudet ovat reunustaneet vaalienalusaikoja. Israel surmasi Hizbollahjohtajan lokakuussa ja siitä seurasi yli viikon kestänyt rakettituli Gazasta Israelin puolelle. Israel
päätti poikkeuksellisesti sulkea kouluja rakettien kantomatkan piirissä olevilta alueilta.
Lähetysseura tekee Israelissa työtä lasten oikeuksien toteutumiseksi ja rauhan edellytysten
vahvistamiseksi. Kristillisen SAT-7 -satelliittikanavan kautta miljoonia Lähi-idän pakolaisleirien
lapsia autetaan käymään koulua.

ISRAEL
FELM-keskus 2019

FELM-keskus tarjoaa turvallisen paikan kohtaamiseen
Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin vaikutukset näkyvät FELM-keskuksen toiminnassa. Jännitteitä on
israelilaisten ja palestiinalaisten välillä ja näiden ryhmien sisällä. FELM-keskus luo kaikille avoimen
kohtaamispaikan tukemalla osapuolia käymään rakentavaa vuoropuhelua. Keskuksen tavoitteena on rauhan
edellytysten vahvistaminen. Työtä toteutetaan parantamalla lasten ja nuorten oikeuksia ja hyvinvointia.
FELM- keskus juhli historiallisen rakennuksensa remontin päättymistä tammikuussa. Uudet remontoidut tilat
tulevat parantamaan Lähetysseuran toimintaa alueella sekä vahvistamaan verkostoyhteistyötä sekä paikallista
yhteisöä.
FELM-keskuksessa järjestetään viikoittain jumalanpalveluksia ja hartauksia, joissa kokoontuu säännöllisesti
korealainen, kiinalainen ja etiopialainen messiaanisten juutalaisten seurakunta. Nämä ryhmät kokoontuvat kerran
viikossa ja osallistujia on 30-50 henkilöä illassa. Illat vahvistavat maassa olevien kristittyjen yhteyttä ja heidän
hengellisen elämän kasvua. Viikottain keskuksella kokoontuu myös IEA (Interfaith Encounter Association) 4-6
henkilön musiikkiryhmä, joka koostuu juutalaisista ja muslimeista. Tämä uskontojenvälinen ryhmä edistää
ryhmittymien kokoontumista. IEA kokoontuu myös keskusteluryhmiä, jolla puretaan ennakkoluuloja ja muureja
ihmisten välillä. Tarkoituksena on ymmärtää ja oppia toisen uskontoa ja toimintatapoja rakentaen yhteyttä ja
ystävyyttä erilaisuudesta huolimatta ilman vihaa ja eripuraisuutta. Keskukselle kokoontuu myös muslimeista ja
kristityistä koostunut 10-12 henkilön sählyryhmä, jossa eri uskontoryhmät voivat kohdata toisensa.
FELM-keskuksella työskentelee Lähetysseuralta 5 työntekijää, joista kolme tekee keskuksen ulkopuolella mm.
psykososiaalista työtä ja nuorisotyötä. Lisäksi keskuksessa on säännöllisesti FELM volunteereja, jotka osallistuvat
keskuksen ylläpitotehtäviin, tutustuvat alueella tehtävään työhön ja vievät viestiä omaan seurakuntiinsa.
Keskuksen toiminnassa pyritään huomioimaan ympäristöystävällisyys kaikessa toiminnassa.

FELM-keskuksen avajaiset
vuonna 2020. Uusi alatalo
mahdollistaa paremmat
puitteet ja aktiviteetit lapsille
ja nuorille. Kuva: Iina
Matikainen

Tuloksia 2019

850 lasta ja nuorta hyötyi

FELM-keskuksen toiminnasta.

7 136 säännöllistä vierailijaa FELM-keskuksella.
630 epäsäännöllistä vierailijaa FELM-keskuksella.

