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Suomen hallituS on juuri solminut yli 16,2 
miljoonan euron arvoisen sopimuksen isra-
elilaisen tietotekniikkajätin ECI Telecomin 
kanssa. Bonuksia Israelin verisessä Gaza-
hyökkäyksessä palvelleille reserviläistyönte-
kijöilleen jakava yhtiö on Israelin armeijan 
erityisessä suosiossa.

Suomen puolustusvoimat ostaa israelilai-
selta ECI Telecom -yhtiöltä it- ja ylläpitopal-
veluita yli 16 miljoonalla eurolla.

ECI Telecomilla on ollut merkittävä rooli 
Israelin asevoimien laajan viestintäverkon ra-
kentamisessa. Yhtiö on Israelin armeijan tär-
kein telekommunikaatiolaitteistojen toimit-
taja.
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iSraelin aSevoimat antoi ECI Telecomille 
erityistunnustuksen vuonna 2009 yhtiön tu-
esta niille ECI Telecomin työntekijöille, jotka 
olivat osallistuneet Israelin sotatoimiin Ga-
zassa.

Vain ani harvalle israelilaisyhtiölle myön-
netään maan armeijan erityismaininta, joka 
tunnetaan Israelissa nimellä 
Magen Miluim (“sotilasreser-
vin kilpi”). Israelin armeija 
myöntää kunniamaininnan, mi-
käli se katsoo, että yhtiöllä on 
erityisen “läheiset” ja “esimer-
killiset” suhteet armeijassa pal-
veleviin työntekijöihinsä.

Israelilainen sanomalehti 
The Jerusalem Post haastatteli 
ECI Telecomilla työskentele-
vää Gur laishia hänen koke-
muksistaan yhtiön reserviläi-
senä työntekijänä. Laishin mu-
kaan yhtiö tuki kaikin mahdol-
lisin tavoin reserviläisiä työn-
tekijöitään koko palvelusajan 
alusta loppuun. “Tänä vuonna yhtiö alkoi an-
taa bonuksia niille reserviläisille, jotka palve-
levat yli 20 päivää vuodessa.”

Yrityksen henkilöstöosaston esimiehen adi 
Bildnerin mukaan “tämän maan rakastami-
sen henki on osa organisaatiomme kulttuuria. 
Olemme ylpeitä reserviläisistämme ja teemme 
kaiken voitavamme heidän tukemiseksi myös 
jatkossa.”

YK totesi Israelin syyllistyneen 2008–2009 
vuodenvaihteen Gaza-suurhyökkäyksessään 
sotarikoksiin ja mahdollisesti rikoksiin ihmi-
syyttä vastaan. Palestinian Center for Human 
Rights -ihmisoikeusjärjestö raportoi Israelin 

tappaneen hyökkäyksessään 1 167 palestiina-
laista siviiliä, mukaanlukien 318 lasta. YK sel-
vityksestä käy ilmi, että Israel käytti palestii-
nalaisia lapsia ja muita siviilejä ihmiskilpi-
nään, ampui siviilikohteita valkoisella fosfo-
rilla ja tulitti toistuvasti YK:n tiloja tuhoisin 
seurauksin.
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Suomi teki vuonna 2012 israelilaisen Aero-
nautics Defense Systems -yhtiön kanssa 23 mil-
joonan euron kaupat. Aeronauticsin mukaan 
Suomen päätös hankkia pienkokoiset miehit-
tämättömät lentokoneet juuri Aeronauticsilta 
oli yhtiölle “kuin pienkokoisten miehittämät-
tömien lentokoneiden Oscar-palkinnon voit-
taminen”.

“Yhdysvaltojen kanssa tehdyt sopimukset 
poislukien tämä on kaikkien aikojen suurin 
ja kasvuhakuisin pienkokoisten miehittämät-
tömien lentokoneiden myyntisopimus – ja se 
on meidän”, muotoili Aeronauticsin varapää-
johtaja Danny ashchar. Ashchar kertoi, että 
yhtiö onnistui yli puoli vuotta kestäneen tuo-
tetestauksen jälkeen vakuuttamaan Suomen 
armeijan virkamiehet muun muassa siitä, että 
Aeronauticsin valmistamat sähkömoottorit 
toimivat Suomen pakkassäässä.

Israelin elinkeinoeliitin suosiota nauttiva 
Globes-lehti julkaisi Aeronautics-hankintojen 
jälkeen nimettömän asiantuntijalähteen näke-
myksen, jonka mukaan “suomalaiset pitävät is-
raelilaista teknologiaa suuressa arvossa, mikä 
näkyy Suomen tekemissä Spike-panssarin-
torjunta -hankinnoissa [israelilaiselta aseyh-
tiöltä] Rafaelilta ja Tadiran-viestintäteknolo-
giahankinnoissa Elbit Systemsiltä.
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Yli 250 tunnettua suomalaista tieteen, tai-
teen ja politiikan vaikuttajaa vaatii Suomea 
lakkauttamaan välittömästi kaiken asekaupan 
ja aseteknologisen yhteistyön Israelin kanssa. 
Allekirjoittaneiden joukossa on ulkominis-
teri erkki tuomioja, kansainvälisen oikeu-
den professori martti koskenniemi, oike-
ushistorian ja roomalaisen oikeuden profes-
sori Jukka kekkonen, kansainvälisen oikeu-
den emeritusprofessori lauri hannikainen 
ja elokuvaohjaaja aki kaurismäki.

Vetoomuksen allekirjoittajissa on yli 40 pro-
fessoria, kansanedustajia lukuisista eduskun-
tapuolueista, europarlamentaarikkoja useista 
eri puolueista, Finlandia-palkinnon voittajia 
ja tutkijoita.

Suomi jatkaa Israel-
aseteknologiakauppoja

Yli 250 tun-
nettua suo-
malaista tie-
teen, taiteen 
ja politiikan 
vaikutta-
jaa vaatii 
Suomea lak-
kauttamaan 
välittömästi 
kaiken ase-
kaupan ja 
aseteknolo-
gisen yhteis-
työn Israelin 
kanssa.

Suomi ostaa Israelista asemateriaalia, vaikka monet vaativat asekaupan lopettamista maan kanssa. Suomi on 
hankkinut muun muassa israelialaisia panssarintorjuntaohjuksia.


