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ICAHD Finland on ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on Israelin miehityksen ja apartheidin
lopettaminen tavalla, joka noudattaa kansainvälistä oikeutta ja takaa kaikkien
Israelin/Palestiinan alueella asuvien ja sieltä karkotettujen yhtäläiset oikeudet.

MISSIO
ICAHD Finland toimii osana kansainvälistä solidaarisuusliikettä palestiinalaisalueiden
sotilasmiehityksen ja Israelin apartheid-järjestelmän lopettamiseksi. Teemme vaikuttamis- ja
mediatyötä ja osallistumme väkivallattomaan suoraan toimintaan.
Israelissa/Palestiinassa pääasiallinen toiminnan muotomme on miehitysjoukkojen tuhoamien
palestiinalaiskotien jälleenrakentaminen. Suomessa lisäämme tietoisuutta Israelin/Palestiinan
tilanteesta. Tuomme esille Suomen osallisuutta apartheidin ja miehityksen jatkumisessa,
erityisesti Suomen ja Israelin välisen asekaupan kautta, ja pyrimme vaikuttamaan sen
lopettamiseksi.

VISIO
Tavoitteemme on miehityksen ja apartheidin loppuminen ja yhtäläisten oikeuksien toteutuminen
Israelin/Palestiinan alueella kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

STRATEGISET TAVOITTEET
ICAHD Finland on aktiivinen ihmisoikeus- ja rauhanjärjestö, joka vaikuttaa yleiseen
mielipiteeseen, järjestöihin ja poliittisiin päättäjiin osana kansainvälisten ICAHD-järjestöjen
muodostamaa yhteisöä. ICAHD Finland pyrkii olemaan Palestiina-kysymysten tunnettu ja
näkyvä asiantuntija Suomessa, joka antaa luotettavia lausuntoja ja on haluttu
yhteistyökumppani. Viestinnässään ICAHD Finland nivoo Israel/Palestiina -konfliktin
kansainväliseen oikeuteen, tuo esille julkisessa keskustelussa sivuun jääneitä keskeisiä faktoja,
tarjoaa virkistäviä näkökulmia ja tuo esiin yhden valtion mallia. Järjestön viestintä mm. omilla
nettisivuilla, Facebookissa ja Twitterissä on aktiivista ja ajantasaista.
ICAHD Finlandin järjestörakenne on selkeä, toiminta on strukturoitua ja kokouksia pidetään
säännöllisesti. Varainhankintaa lisätään, jotta toiminta saadaan taloudellisesti kestävälle
pohjalle. Rahankeräysluvan saaminen mahdollistaa rahankeräyskampanjoiden järjestämisen.
Tavoitteena on saada järjestölle yksi palkattu työntekijä. Tehostamme aktiivi- ja
kannatusjäsenten hankintaa. Jotta ICAHD Finlandin toimintaan olisi helppo tulla mukaan,

kehitämme jäsenkoordinaatiota ja matalan kynnyksen toimintamahdollisuuksia, esimerkiksi
mahdollisten mielenosoitusten lisäksi kirjekampanjoita.
ICAHD Finland on osa palestiinalaisvetoista kansainvälistä Boycott, Divestment and Sanctions
(BDS)-liikettä ja kehittää siihen liittyvää toimintaa Suomessa. Kampanjoimme Israelin ja
Suomen välisen asekaupan lopettamisen, EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen
jäädyttämisen, siirtokuntatuotteiden täyskiellon sekä akateemisen ja kulttuuriboikotin puolesta.
Pyrimme saamaan ammattiliittoja mukaan kansainvälisen oikeuden puolustamiseen BDS:n
kautta.
Pyrimme tuomaan kehitysyhteistyöpolitiikan kohdalla esiin miehityksen viitekehyksen ja
vaikuttamaan kehitysyhteistyörahojen kohdentamiseen. Pyrimme siihen, että Suomi irrottautuisi
Oslon prosessin jäänteistä ja siirtyisi tukemaan kansainvälisen oikeuden mukaista ratkaisua,
joka toteuttaisi kaikkien Israelin/Palestiinan alueella asuvien oikeudet. Nostamme tässä
yhteydessä esille mallia yhdestä demokraattisesta valtiosta, joka turvaisi palestiinalaisten,
israelinjuutalaisten ja muiden kulttuurillisten, kansallisten ja etnisten ryhmien identiteetin
kehittämisen.

PÄÄASIALLISET TOIMINNAN TAVAT
ICAHD Finlandin pääasialliset toiminnan tavat ovat tiedottaminen ja vaikuttamistyö.
Julkaisemme laatimiamme tutkimuksia ja tekemiämme videoita, kirjoitamme artikkeleita ja
olemme yhteydessä tiedotusvälineisiin ja päättäjiin. Tuomme israelilaisia, palestiinalaisia ja
kansainvälisiä merkkihenkilöitä Suomeen.
ICAHD Finland osallistuu vuosittain seuraaviin tapahtumiin: Rauhanfoorumi, Sosiaalifoorumi,
Maailma kylässä, Israeli Apartheid Week ja Pride. Olemme kiinnostuneita osallistumaan myös
muihin ihmisoikeus-, rauhan- ja ympäristötapahtumiin, joissa on yhteys Israel/Palestiina konfliktiin. ICAHD Finland osallistuu ulkoministeriön tilaisuuksiin tarpeen ja mahdollisuuksien
mukaan.
Tapahtumia järjestämällä ja niihin osallistumalla pyrimme lisäämään tietoisuutta
Israelin/Palestiinan tilanteesta, saamaan näkyvyyttä järjestöllemme, verkostoitumaan ja
hankkimaan varoja ja jäseniä. Pyrimme lisäämään intersektionaalisuutta toiminnassamme.
ICAHD Finland osallistuu vuosittaisille ICAHDin haarojen yhdessä järjestämille
jälleenrakennusleireille Länsirannalla. Jälleenrakennusleirit ovat väkivallatonta suoraa toimintaa
ja poliittisen vastarinnan ja aktiivisen solidaarisuuden muoto. Niiden aikana myös solmimme ja
vahvistamme yhteyksiä paikallisten toimijoiden ja muiden ICAHDin haarojen kanssa.

TOIMINNAN PERIAATTEET
ICAHD Finland on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Toimintamme pohjaa kansainväliseen
oikeuteen. Olemme sitoutuneet palestiinalaisten kansalaisyhteiskuntaa edustavan BDS National

Committeen (BNC) linjaukseen palestiinalaisten oikeuksien toteutumisesta. BNC:n mukaan
Israelin on lopetettava vuonna 1967 valloittamiensa alueiden sotilaallinen miehitys ja
kolonisaatio, purettava Länsirannalle rakentamansa laiton muuri, tunnustettava Israelin
palestiinalaisten kansalaisten täydellinen tasa-arvo, sekä kunnioitettava, suojeltava ja
edesautettava palestiinalaisten pakolaisten oikeutta palata koteihinsa ja omistamilleen maille
YK:n päätöslauselman 194 mukaisesti.
ICAHD Finland kannattaa kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta. Emme hyväksy syrjintää etnisen
tai kansallisen alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, seksuaalisen
suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, terveydentilan, vammaisuuden, iän tai muun henkilöön
liittyvän syyn perusteella. Vastustamme rasismia sen kaikissa muodoissa, mukaan lukien
islamofobiaa ja antisemitismiä.

