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Antisemitismi nousussa Euroopassa
Juutalaisten paluumuutto  Aliyah jatkuu tasaiseen tahtiin. Jo miljoonat 
juutalaiset ovat muuttaneet Israeliin eri puolilta maailmaa.  Muuton 
syyksi tulijat mainitsevat paitsi halunsa asua esi-isiensä maassa myös 
kasvavan antisemitismin. Lisäksi juutalaisia on paennut sodan jaloista 
mm. Ukrainasta. 

Monet Euroopan juutalaisista kokevat pelkoa ja uhkaa ja monet 
heistä pyrkivät turvallisuussyistä salaamaan juutalaistaustansa.  
Ranskan poliisin arvion mukaan jo joka toinen rasistisista viharikok-
sista kohdistuu nimenomaan juutalaisiin. Saksan juutalaisten johtaja 
Heinz Galinski totesi hiljattain, ettei Saksa ole enää turvallinen paikka 
juutalaisille. Esimerkiksi kipaa ei ole enää turvallista pitää julkisesti. 
Juutalaiset synagogat, koulut, päiväkodit, vanhainkodit ja yleisöta-
pahtumat joutuvat jatkuvasti varautumaan erityisturvajärjestelyihin 
väkivallan vuoksi. Juutalaisvihamielisyys on voimistunut myös esimer-
kiksi Unkarissa, Belgiassa, Ruotsissa sekä Britanniassa ja se lisää 
maahanmuuttoa Euroopasta Israeliin.

Global Aliyah -järjestö auttaa juutalaisia 
Hallitakseen kasvavaa maahantulijoiden virtaa Israelin hallitus on viime 
vuosina kiristänyt maahanmuuttopoliittisen linjansa äärimmilleen.

Voidakseen saada turvapaikan ja Israelin kansalaisuuden tulijan on 
osoitettava olevansa etniseltä alkuperältään juutalainen.  
Jerusalemissa toimivan yhteistyöjärjestömme Global Aliyahin 
missiona on auttaa juutalaisia palaamaan Israeliin. Tuhannet juutalai-
set ja ei-juutalaiset maahanmuuttajat ovat byrokraattisen ja hitaan 
tutkintaprosessin aikana vailla perusoikeuksia. Etenkin konfliktialueilta 
paenneet, tarvitsevat kipeästi niin juridista kuin aineellistakin apua. 
RN-varoilla Global Aliyah hankkii maahantulijoille ruoka-apua.

Ruoka-apua Beit Hallel -seurakunnan kautta
Toinen kontakti Israelissa on kasvava Beit Hallel-seurakunta Ashdo-
dissa, jonka kanssa yhteistyössä  RN on auttanut Israeliin palaavia jo 
kuuden vuoden ajan.

RN-varoilla seurakunnan vapaaehtoiset jakavat viikottain ruoka- ja 
vaateapua yli 500 perheelle. Ukrainan sotaa paenneille jaetaan myös 
hätämajoitus- ja keittiötarvikkeita. Seurakunta osallistuu vuosittain 
myös pakolaisperheiden lasten koulumenojen maksamiseen lahjoit-
tamalla yli 200 kouluikäiselle maahanmuuttajalapselle repun täynnä 
koulutarvikkeita. Lisäksi seurakunta järjestää maahanmuuttajille 
suunnattuja evankeliointitapahtumia ja retkiä, joilla kuljetaan Jeesuk-
sen jalanjäljissä.
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