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1. Johdanto 

 Ei Suomen juutalaiset voi asua antisemiittisessä yhteiskunnassa. 

Yllä oleva lainaus on peräisin Gideon Bolotowskyn antamasta haastattelusta MTV-uutisille 

keväällä 2014. Bolotowsky toimi kyseisenä ajankohtana Suomen juutalaisten seurakuntien 

keskusneuvoston puheenjohtajana ja ilmaisi MTV-uutisille antamassaan haastattelussa 

Suomen juutalaisten näkökannan ympärileikkausta koskevaan keskusteluun ja kritiikkiin. 

Ympärileikkausta käsiteltiin MTV:n uutisessa niin tapausesimerkkinä kahden kulttuurin 

törmäämisestä kuin fyysisen koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden teemojen kautta. 

Uutisessa esitetyt asiantuntijajärjestöjen näkökulmat ympärileikkaukseen olivat järjestäen 

kriittisiä ja uutisessa viitattiin silloisen eduskunnan haluun säätää ympärileikkauksen 

harjoittamista rajoittava laki.  Edelliseen viitaten Bolotowskyltä kysyttiin uutishaastattelussa 

mitä Suomen juutalaiset tekisivät, jos ympärileikkaus kiellettäisiin Suomessa. Bolotowskyn 

vastaus oli selkeä: hänen mukaansa juutalaiset lähtisivät pois Suomesta, sillä 

ympärileikkauksen kieltäminen tekisi Suomesta antisemitistisen yhteiskunnan.1   

 Tässä syventävässä tutkielmassa käsitellään Suomen juutalaisten käsityksiä 

antisemitismistä. Tutkimuksessa selvitetään, miten Suomen juutalaiset määrittelevät 

antisemitismin ja miten he käsittävät aiheeseen liittyvien teemojen antisemitistisyyttä. Näihin 

teemoihin lukeutuvat ympärileikkauskeskustelu, Israelin valtioon ja sen politiikkaan liittyvät 

aiheet, sekä kysymykset niin kutsuttujen positiivisten stereotypioiden juutalaisvastaisesta 

luonteesta. Tutkimuksen aineistona ovat Suomen juutalaisten antamat vastaukset sähköiseen 

kyselylomakkeeseen, jonka kysymykset koskettavat mainittuja teemoja. Tutkielman 

teoreettinen viitekehys on antisemitismin käsitteenmäärittelyn moninaisuus ja aineiston 

analyysi tapahtuu teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Analyysiä ohjaava teoria on 

ruotsalaisten sosiologien Lars Dencikin ja Karl Marosin antisemitismien malli, joka jakautuu 

kolmeen osaan: klassiseen antisemitismiin, Israel-lähtöiseen antisemitismiin ja 

valistusantisemitismiin. Käsityksiä antisemitismistä peilataan analyysissä näihin malleihin 

siten, että myös malleihin sopimattomat käsitykset huomioidaan. Näin ollen voidaan puhua 

väljästi teoriaohjaavasta sisällönanalyysistä.      

 Tutkimuskysymyksien lähtökohtina ovat antisemitismille annettujen määritelmien 

monimuotoisuus sekä näihin määritelmiin liittyvät kiistanalaisuudet ja erimielisyydet. 

Antisemitismiin liittyviä käsityksiä on tutkittu Euroopan unionin perusoikeusviraston 

 
1 MTV Seitsemän uutiset 2.4.2014, 7:20–11:40.  



2 

 

teettämissä kyselytutkimuksissa, joissa on tarkasteltu Euroopan juutalaisten kokemuksia ja 

käsityksiä antisemitismistä.2 Suomi ei ole ollut näissä EU:n tutkimuksissa osallisena, eikä 

Suomen juutalaisten antisemitismiin liittyvistä käsityksistä ole tehty tutkimusta muussa 

yhteydessä. Tiedon puute aiheesta luokin jo itsessään tarpeen tutkimuksen toteuttamiselle. 

Aihetta olisi toki mielenkiintoista lähestyä myös valtaväestön käsityksiä tutkien, mutta koska 

kyseessä on tiettyä ihmisryhmää koskeva ilmiö, on heidän kuulemisensa ensisijaista ja siten 

tutkimuksen kohteeksi valikoituivat Suomen juutalaiset. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena 

voi myös pitää erityisesti sellaisten toimijoiden äänen kuuluviin saattamista, jotka eivät 

yleensä tule kuulluksi, kuten vähemmistöjen.3 Näin ollen nimenomaan vähemmistöasemassa 

olevan tutkimuskohteen ensisijainen huomioiminen on tutkimuseettisestikin perustelua. 

 Tutkielma käsittelee ilmiötä, joka ei ole vain historiallinen osa ihmisyyden synkimpiä 

puolia vaan yhä ajankohtainen vihanmuoto. Esimerkiksi edellä mainittu EU:n 

perusoikeusviraston kyselytutkimus näytti kokemusten juutalaisvastaisuudesta lisääntyneen 

merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana Euroopan juutalaisten keskuudessa. Nämä 

tulokset näkyivät juutalaisen väestön keskuudessa turvattomuuden tunteen yleistymisenä sekä 

korostuneena varovaisuutena.4 Juutalaisvastaisuutta tavataan myös Suomessa enenevässä 

määrin siitäkin huolimatta, että juutalaiset muodostavat varsin pienen vähemmistön 

suomalaisessa yhteiskunnassa.5         

 Tutkielman aihe voi olla tutkimuksen kohteille kipeä ja ajankohtainen. Tutkimuksen 

tarkoituksena ei ole problematisoida antisemitismin käsitettä sen uhrien kustannuksella tai 

aiheuttaa mielipahaa tutkimuksen kohteille. Käsitteen tarkastelulla ei ole myöskään tarkoitus 

vähätellä yksilöiden ja yhteisöjen kokemuksia antisemitismistä. Tutkimuksen tavoitteena on 

selvittää, miten antisemitismin käsitettä käytetään ja miten se ymmärretään juutalaisen 

yhteisön sisällä, joka on integroitunut hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan. Näin on mahdollista 

tiedostaa, millaiset asiat ja asenteet häiritsevät juutalaista väestönosaamme. Tätä kautta on 

taas mahdollista löytää eväitä sellaisen suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen ja 

vahvistamiseen, jossa kukaan ei tunne itseään syrjityksi.    

 
2 Euroopan unionin perusoikeusvirasto 2013; 2018.  
3 Hakala 2007, 19.  
4 EU:n perusoikeusvirasto (FRA) 2018.  
5 Kts. esim. ADL Global 100, 2014. Kts. myös tutkielman luku 5.2. Suomen juutalaiset ja antisemitismin 

elinvoimaisuus.  
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2. Aikaisempi tutkimus 

2.1. Suomen juutalaisten tutkimus 

Suomen juutalaiset ovat kiinnostaneet tutkijoita useammalla tieteenalalla, kuten erityisesti 

kulttuurien tutkimuksen, sosiaalitieteiden sekä uskonnontutkimuksen ja teologian aloilla. 

Aiemmassa tutkimuksessa korostuu eritoten yksilön ja yhteisön identiteettiin liittyvät 

kysymykset, mutta myös yhteisön historiasta on tehty tutkimusta.    

 Heprean kieleen erikoistunut kielitieteilijä Tapani Harviainen on koostanut yhdessä jo 

edesmenneen teologin Karl-Johan Illmanin kanssa yleisteoksia juutalaisuudesta, joissa 

käsitellään myös Suomen juutalaisia. Näissä teoksissa Suomen juutalaisiin keskittyvät osiot 

kuvaavat ennen kaikkea yhteisön historiaa.6 Svante Lundgrenin kyselytutkimus vuodelta 

2002, Suomen juutalaiset - usko, tavat,asenteet, on puolestaan ainoa tutkimus, jossa on 

selvitetty varsin laajan aineiston avulla, miten juutalaisuus näkyy Suomen juutalaisten 

elämässä kulttuurina, uskontona, tapoina ja asenteina.7      

 Lundgrenin kyselytutkimuksen tuloksiin löytyy hyvä vertailukohde 2018 julkaistusta 

Sabina Sweinsin uskontotieteellisestä pro gradu – tutkielmasta: Erfarenheter av antisemitism: 

en enkätstudie bland judar i Finland, jossa kuvataan Suomen juutalaisten kokemuksia 

antisemitismistä nykyajassa. Sweins selvitti tutkielmassaan Turun ja Helsingin juutalaisten 

seurakuntien jäsenien kokemuksia juutalaisvastaisuudesta kyselylomakkeen avulla ja vertasi 

saamiaan vastauksia Lundgrenin kyselytutkimuksen tuloksiin. Sweinsin kyselyyn vastanneista 

lähes puolet olivat kohdanneet antisemitismiä henkilökohtaisesti tai kokivat sen lisääntyneen 

merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana, kun taas saman kokemuksen Lundgrenin 

tutkimukseen vastanneista jakoi vain noin 20% vastanneista. Sweinsin tutkimus näin ollen 

havainnollistaa kokemuksien antisemitismin lisääntymisestä kasvaneen selkeästi viimeisen 

kahden vuosikymmenen aikana. Sweins myös suhteutti näitä kokemuksia Lars Dencikin ja 

Karl Marosin antisemitismien malliin, jossa esitetään, että yhden antisemitismin sijaan 

Euroopassa on olemassa pikemminkin kolme antisemitismiä: klassinen- ja Israel-lähtöinen 

antisemitismi sekä valistusantisemitismi. Sweins huomasi, että kyselyn perusteella Suomen 

juutalaisten kokemuksia antisemitismistä kuvasi eritoten klassinen antisemitismi.8 Sweinsin 

tutkimus toimiikin mielenkiintoisena vertailukohteena myös tälle tutkimukselle, koska tämän 

 
6 Katso esim. Illman & Harviainen, 1989; Illman & Harviainen, 1998.   
7 Lundgren, 2002. Lundgrenin teos on toki monessa mielessä edelleen hyödyllinen selvitys Suomen juutalaisten 

yhteisöstä, mutta tutkimuksen julkaisusta on vierähtänyt jo tovi ja Suomen juutalaiset yhteisöt ovat eittämättä 

kehittyneet ja muuttuneet siinä missä muutkin suomalaisen yhteiskunnan ryhmät. 
8 Sweins, 2018.  
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tutkimuksen analyysissä hyödynnetään samaista antisemitismien mallia.   

 Åbo Akademin Polin-instituutissa toteutetaan parhaillaan Suomen juutalaista yhteisöä 

kartoittavaa tutkimusprojektia Minhag Finland, jota johtaa dosentti Ruth Illman. Projektissa 

lähestytään juutalaista yhteisöä monitieteisesti ja eri näkökulmista, kuten historiallista taustaa, 

ruokakulttuuria ja esimerkiksi omaehtoista ja elettyä uskonnollisuutta tutkien.9  

 Tuoreen tutkimusprojektin lisäksi Suomen juutalaisia on tarkasteltu 

nykytutkimuksessa eritoten opinnäytetöiden tasolla, joissa on osoitettu erityistä huomiota 

juutalaisten identiteeteille suomalaisessa yhteiskunnassa sekä yhteisön historialle. Laura 

Ekholm esimerkiksi analysoi politiikan ja talouden tutkimuksen väitöskirjassaan, Boundaries 

of an urban minority: the Helsinki Jewish community from the end of imperial Russia until the 

1970s, Euroopan 1900-luvun suurten murrosten vaikutuksia kaupunkiväestön etnisiin 

suhteisiin ja keskittyy tarkastelussaan Helsingin juutalaisyhteisöön. Ekholmin väitöskirja 

esimerkiksi osoittaa antisemitismin vaikutuksen juutalaisen yhteisön talouskehityksessä ja 

siihen liittyvän historiankirjoituksen retoriikassa.10     

 Mercédesz Czimbalmosin pro gradu – tutkielma How Do They Jew? Identity and 

Religiosity in the Helsinki Jewish Community on uskontotieteellinen tutkimus, jossa 

Czimbalmos tarkastelee Helsingin juutalaisen seurakunnan jäsenien identiteettiä ja 

uskonnollisuutta maallistuneessa ja luterilaisessa suomalaisessa yhteiskunnassa. Czimbalmos 

selvittää tutkielmassaan, miten juutalaisuus näyttäytyy haastateltavien itseymmärryksessä ja 

arjessa sekä miten he toteuttavat juutalaista lakia. Czimbalmosin tutkimuksesta käy ilmi, että 

valtaosa haasteltavista identifioi itsensä voimakkaasti juutalaiseksi sekä kokee uskollisuutta 

juutalaista perimäänsä kohtaan, vaikka esimerkiksi juutalaisen lain noudattamista kohtaan 

saatetaan suhtautua varsin joustavasti. Czimbalmosin haastattelemat juutalaiset myös kokivat, 

että vahvan juutalaisen identiteetin lisäksi he kuitenkin kuuluvat samalla vahvasti Suomeen.11 

 Kysymykset identiteetistä ovat myös Julia Larssonin käyttäytymistieteellisen pro 

gradu – tutkielman aiheena. Larssonin tutkielma, Suomen juutalaisten nuorten aikuisten 

käsityksiä omasta juutalaisuudestaan, käsittelee juutalaisuuden merkitystä vuonna 1976 – 

1986 syntyneiden Helsingin juutalaisen seurakunnan jäsenien identiteetissä. Tutkielmassa 

 
9 Czimbaldos & Pataricza 2019. Kyseisen tutkimusprojektin ensimmäiset artikkelit julkaistiin vastikään Nordisk 

judaistik – Scandinavian Jewish Studies – aikakauskirjassa otsikolla Boundaries of Jewish Identities in 

Contemporary Finland. Julkaisun ovat toimittaneet tutkimusprojektissa työskentelevät Mercédesz Czimbalmos 

sekä Dóra Pataricza. Projektin ensimmäisen julkaisun aiheena ovat Suomen juutalaisten identiteetit ja 

artikkeleissa pureudutaan niin juutalaisen identiteetin rajoihin modernissa kontekstissa, kuin ruokakulttuuriin, 

seka-avioliittoihin ja sukupuoliroolien kysymyksiin. 
10 Ekholm, 2013.  
11 Czimbaldos, 2016.  
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tarkastellaan haastateltavien asenteita toiseen kulttuuriin sulautumiseen sekä 

kaksoisidentiteettiin. Larssonin haastateltavat kuvasivat juutalaisuuttaan ennen kaikkea 

kokemuksien ja juutalaisen yhteenkuuluvuuden tunteen kautta. Tutkimukseen vastanneet 

kokivat olevansa ensisijaisesti juutalaisia, joiden kotimaa on Suomi.12   

 Tämän tutkimuksen kannalta näillä identiteettien kysymyksillä voi olla merkitystä 

suhteessa Suomen juutalaisten käsityksiin antisemitismistä, sillä heidän identiteetteihinsä 

kietoutuvat arvot ja asenteet muotoutuvat pitkälti suomalaisen ja juutalaisen kulttuurin 

vuorovaikutuksessa. Tämä tutkimus tuottaakin mahdollisuuden selvittää, mitä Suomen 

juutalaiset esimerkiksi ajattelevat yhteiskunnasta, jossa juutalaisvaltiota kritisoidaan tai mitä 

Suomen juutalaiset ajattelevat keskusteluista, joissa punnitaan juutalaiselle uskolle ja 

identiteetille ensiarvoisen tärkeän ympärileikkauksen laillisuutta ja eettisyyttä rinnastaen sitä 

samalla tyttöjen sukupuolielimien silpomiseen.13    

2.2. Antisemitismin tutkimus   

Antisemitismin tutkimuksella on kyseisen ilmiön iäkkyyteen nähden varsin lyhyt historia, 

sillä antisemitismin kriittinen tutkimus oli puutteellista vielä toiseen maailmansotaan asti. 

Kriittisyyden puute tutkimuksessa johtui ennen kaikkea juutalaisvastaisten asenteiden 

elinvoimaisuudesta, jotka myös akateeminen väki oli omaksunut.14 Holokaustin jälkeen 

antisemitismin tutkimus sekä pyrkimys sen kitkemiseen on kuitenkin voimistunut ja aiheesta 

on tehty laadukasta kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta. Aiheen tutkimus jakautuu 

käytännössä historiantutkimuksen ja sosiaalitieteiden aloille, joista historiantutkimus 

keskittyy pitkälti aatehistoriaan sekä poliittissosiaalisen historian painotuksiin, kun taas 

sosiaalitieteellisten tutkimuksien näkökulmat ovat keskittyneet lähinnä yksilö- ja 

sosiaalipsykologisiin tulokulmiin.15      

 Suomalaisesta antisemitismin tutkimuksesta on nostettava esiin Turun yliopiston 

yleisen historian dosentin Eero Kuparisen teokset antisemitismin historiasta aina antiikin 

ajasta 2000-luvulle, jotka tarjoavat perusteellisimman suomenkielisen historiallisen 

tietopaketin aiheesta kiinnostuneille.16 Åbo Akademin judaistiikan dosentti Svante Lundgren 

sekä Helsingin yliopiston Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski ovat taas 

kirjoittaneet ainoan suomenkielisen yleisteoksen kristillisen antisemitismin historiasta. 

 
12 Larsson, 2014.  
13 Kts. esim. Vartija, 2014; MTV uutiset, 2014; Rumba.fi, 2019; Yle Uutiset, 2019.  
14 Myllykoski & Lundgren 2006, 457.  
15 Kuparinen 2008, 9–10.  
16 Kuparinen, 1999; 2008. 
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Lundgrenin ja Myllykosken teoksessa kuvataan uskonnollisista kiistakohdista kehittyneen 

kristillisen juutalaisvastaisuuden eri vaiheita aina varhaisten kirkkoisien polemiikista 

moderniin antisemitismiin sekä myöhemmin juutalaiskristillisen dialogin syntyyn.17 

 Uskontotieteen opinnäytetöitä antisemitismin tutkimukseen liittyen on tehty Helsingin 

yliopistossa esimerkiksi Milla Toukolan toimesta. Toukola tutki pro-gradu tutkielmassaan 

Kärkkäisen mainoslehtenä toimineen Magneettimedia-lehden juutalaisvastaisia kirjoituksia 

diskurssianalyysia hyödyntäen. Toukola selvitti tutkimuksessaan, että Magneettimedian 

julkaisuissa näkyivät vahvana Israelia kritisoivat diskurssit sekä epäilykset juutalaisten 

moraalin tasosta ja usko juutalaisten maailmanlaajuiseen salaliittoon. Toukola esitti 

tutkimuksessaan, että Magneettimedian julkaisut edustavat niin perinteistä kuin modernia 

antisemitismiä, joista esimerkiksi juutalaisten moraalin epäileminen on luonteeltaan 

perinteistä juutalaisvastaisuutta, kun taas Israelin kritisoiminen ja holokaustin kieltäminen 

ovat modernia antisemitismiä.18      

 Antisemitismin määrittelyä on tutkinut esimerkiksi jo edesmennyt kanadalainen tutkija 

Gavin Langmuir, joka tutki myös kristillisen ja modernin antisemitismin eroavaisuuksia.19 

Modernin antisemitismin ja antisionismin suhdetta on niin ikään käsitellyt yhdysvaltalainen 

Alvin Rosenfeld, joka on vastikään toimittanut ISCA:n20 julkaiseman kokoelman artikkeleita, 

jotka käsittelevät ajankohtaisesti modernin antisemitismin verhoutumista antisionismiin sekä 

aiheeseen liittyvää poliittista keskustelua ja suhteita.21 Antisemitismiä tutkitaan nykyään 

varsin aktiivisesti myös kyselytutkimusten avulla, joilla esimerkiksi selvitetään 

antisemitismin elinvoimaisuutta maakohtaisesti tai maailmanlaajuisesti tai toisaalta tutkitaan 

juutalaisten kokemuksia antisemitismin esiintyvyydestä ja piirteistä.22    

 Tämä tutkielma asettuu aiemman antisemitismin tutkimuksen joukkoon tuoden ennen 

kaikkea tuoretta näkökulmaa aiheeseen liittyviin käsityksiin ja määritelmällisiin rajoihin 

Suomen kontekstissa. Tässä tutkimuksessa tuotetaan uutta tietoa siitä, miten juuri Suomen 

juutalaiset käsittävät antisemitismin käsitteen ja miten heidän käsityksensä suhteutuvat 

esimerkiksi tutkimuksellisiin tai erilaisten järjestöjen määritelmiin sekä aiheesta käytävään 

julkiseen keskusteluun. 

 
17 Myllykoski & Lundgren, 2005.   
18 Toukola, 2017. Antisemitismin määrittelyn kirjoa esitellään tässä työssä tarkemmin luvussa 4.1. 
19 Langmuir, 1996. 
20 Institute for the Study of Contemporary Antisemitism, Indiana University Bloomington.  
21 Rosenfeld, 2015; 2019.  
22 Ks. Esim. ADL Global 100, 2014; Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA), 2018.  
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3. Aineisto ja aineistonkeruumenetelmä 

3.1. Aineiston kuvaus 

Tutkimuksen aineisto koostuu Suomen juutalaisten antamista vastauksista sähköiseen 

kyselylomakkeeseen.23 Kyselylomakkeen avulla kerättiin 15 vastausta, joissa vastanneet 

pohtivat erilaisia antisemitismiin liittyviä teemoja. Vastausten pituudet vaihtelevat 

yksittäisistä sanoista jopa 400 sanan pituisiin vastauksiin ja niissä näkyy hyvin, miten eri 

tavoin antisemitismin ilmiö käsitetään ja miten monimuotoisesti sitä tarkastellaan.  

 Muutamassa vastauksessa näkyi, että kysymyksiä tai virikkeitä ei ollut ymmärretty 

tarkoitetulla tavalla ja ne herättivät vastaajissa ikään kuin pientä vastareaktiota. Nämä 

vastaukset osoittivat hyvin sähköisen kyselyn heikot puolet: jos kyselyyn vastaavan henkilö ei 

ajattele samalla tavalla kuin kyselyn laatinut tutkija tulee tutkimustuloksiin helpommin 

väärinymmärryksistä aiheutuneita epätarkkuuksia.24 Aineisto on kuitenkin kooltaan sopiva 

tutkimuskysymyksien tarkasteltuun, koska se tarjoaa verrattain monimuotoisen katsauksen 

Suomen juutalaisen yhteisön sisällä eläviin käsityksiin antisemitismistä. Laajempaan 

yleistämiseen tai tilastoimiseen aineistosta ei ole, mutta siitä nousevien käsityksien 

suhteuttaminen asiaan liittyvään julkiseen keskusteluun on kuitenkin mielekästä ja 

kiinnostavaa. Yhtäältä tilastoiminen tai yleistäminen ei olekaan laadullisen tutkimuksen 

pääasiallinen tehtävä.       

3.2. Kyselylomake aineistonkeruussa 

Aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui sähköisen kyselylomakkeen laatiminen ja sen 

levittäminen Suomen juutalaisille. Valitsin kyselyn aineiston keräämistä varten, koska uskoin 

menetelmän madaltavan haastateltavien kynnystä vastata verrattain arkoja aiheita käsitteleviin 

kysymyksiin. Etäyhteydellä haastattelemisen ehdoton etu olisi myös sen taloudellisuus, sillä 

automaattisesti tallentuvat vastaukset jättävät vastausten litteroimisen tutkijan urakasta pois.25 

Verkossa on myös helpompaa saavuttaa useampia haastateltavia aikaa tai paikkaa 

rajoittamatta. Yhtäältä, sähköistä kyselylomaketta hyödyntämällä tutkijan persoona ei pääsisi 

vaikuttamaan haastateltavien ulosantiin ja vastauksiin. Verkon kautta toteutettavan kyselyn 

heikkoudeksi on toki tunnustettava, että se ei välttämättä tavoita tutkittavan yhteisön 

vanhempaa väestöä.           

 Antisemitismin erilaisia teemoja käsittelevä kyselylomake laadittiin SurveyMonkey-

 
23 Aineisto tutkielman laatijan hallussa.  
24 Valli 2007, 102.  
25 Valli 2007, 111.  
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verkkosivuston kyselytutkimustyökaluja hyödyntäen. SurveyMonkey-sivusto valikoitui 

lomakkeen laatimista varten, koska palvelu tarjoaa niin selkeät ohjeet kyselyiden tekemiseen 

kuin kattavat selvitykset niiden tietoturva-asetuksista. Erityisesti hyvän tietoturvan 

mahdollistaminen kyselyyn vastaajille oli ensiarvoisen tärkeää lomakkeen tekemisessä. 

Suomen juutalaiset ovat nimittäin turvallisuusuhkiin vakavasti suhtautuva yhteisö, joten 

heidän vastausaktiivisuutensa parantamiseksi, oli tärkeää tarjota mahdollisimman hyvät 

edellytykset vastaajien anonymiteetin säilymiselle.      

 Anonymiteetin turvaamiseksi kyselyssä ei kysytty henkilötietojen perään ja 

mainittakoon, että vastausten jättäminen ei myöskään tuottanut minkäänlaista jälkeä 

kyselyraporttiin esimerkiksi vastaajan IP-osoitteesta. Toinen syy henkilötietojen kysymisen 

poisjättämiselle oli se, että ne eivät ole tutkimuksen onnistumisen kannalta 

perustavanlaatuisia, vaikka vastaajien iän ja sukupuolen selvittäminen olisi toki voinut olla 

mielenkiintoista vertailun vuoksi. Iän ja sukupuolen tilastoiminen olisi kuitenkin saattanut 

tuoda tutkimukseen kiusauksen tulosten määrällistämiseen, joka ei ole taas laadullisen 

tutkimuksen tekemisen kannalta hedelmällistä.     

 Kunkin lomakkeen alussa oli kuvaus tutkimuksen aiheesta ja tarkoituksesta sekä 

ohjeistus vastata kysymyksiin reflektoiden niiden suhdetta antisemitismiin. Hyvän 

kyselytutkimuksen tunnusmerkki on nimittäin selkeästi ilmaistu tiivistelmä tehtävän 

tutkimuksen tavoitteista ja taustoista, jotta kyselyyn osallistuvat tietävät, mihin he ovat 

osallistumassa.26 Kyselylomake koostui kuudesta kysymyksestä ja siitä tehtiin sekä 

suomenkielinen että englanninkielinen versio.27 Suomen juutalainen yhteisö on 

monikansallinen ja monikielinen, joten myös englanninkielinen kysely oli tarpeellinen.28 

 Kysymyksistä ensimmäinen oli suoraviivainen kysymys ”miten määrittelet 

antisemitismin”, jonka tarkoituksena oli selvittää kokonaiskuvaa vastaajien käsityksistä 

antisemitismin määrittelystä. Seuraavat neljä kysymystä koskettivat valittuja antisemitismiin 

ja siihen linkittyvään keskusteluun koskevia teemoja. Kunkin tällaisen temaattisen 

kysymyksen alussa oli eräänlainen virike aiheeseen, kuten juutalaisuuteen liittyvä väite tai 

kuvaus, jonka kautta kysymykseen tuli vastata. Näiden kysymyksien avulla oli määrä 

selvittää, mitä vastaajat ajattelevat ympärileikkausta kohtaan esitettävästä kritiikistä ja sen 

antisemitistisyydestä, Israelin valtion kritisoimisesta ja boikotoimisesta sekä juutalaisia 

 
26 Kuula 2011, 83–84.  
27 Katso liite 1 ja 2.  
28 Kts. esim. Weintraub 2017, 120.  Ruotsinkielinen lomake olisi myös voinut olla joillekin vastaajille 

mieleisempi, mutta allekirjoittaneen ruotsin kielen taidon ruostumisen vuoksi tutkimuksessa hyödynnettiin vain 

suomen- ja englannin kielisiä kyselylomakkeita. 
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kohtaan esitettävistä niin sanotuista positiivisista stereotypioista. Kuudennella ja viimeisellä 

kysymyksellä vastaajilta pyydettiin lupaa käyttää heidän vastauksiaan mahdollisessa 

jatkotutkimuksessa.        

 Kyselytutkimuksen teemat rajattiin edellä mainittuihin (ympärileikkauksen kritiikki, 

Israel-kritiikki ja boikotit, positiiviset stereotypiat), koska niiden merkeissä antisemitismin 

ilmiötä on käsitelty Suomen julkisessa keskustelussa. Teemat valikoituivat kysymyksien 

aiheiksi myös siitä syystä, että siinä missä juutalaisiin kohdistuva väkivallanteko, 

juutalaisvastainen vihapuhe tai esimerkiksi synagogiin kohdistuva vandalismi ovat selkeästi 

antisemitistisiä ja pahaa tarkoittavia on esimerkiksi Israelin valtion kritisoimisen 

määrittäminen lähtökohtaisesti antisemitistiseksi usein eriäviä mielipiteitä herättävää.  

 Idea kysyä juutalaisten mielipiteitä ”positiivisten stereotypioiden” suhteen kumpusi 

sen sijaan jo mainitusta Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimuksesta. EU:n 

kyselytutkimukseen vastanneet juutalaiset saivat esittää vapaamuotoisia kommentteja 

tutkimuksen aiheisiin liittyen. Yksi kyselyyn vastanneista ilmaisi kommentissaan, että hänestä 

oletukset juutalaisista varakkaina on juutalaisvastaista.29 Tämän teeman lisäksi, EU:n 

perusoikeusviraston tutkimus toimi kokonaisuudessaan tämän tutkimuksen yhtenä 

innoittajana ja inspiraationa sen laaja-alaisten kysymysten ansiosta.    

 Kyselylomakkeen jakamiseen pyydettiin apua Turun ja Helsingin juutalaisilta 

seurakunnilta. Seurakunnista ystävällisesti vastattiin yhteydenottoon. Aktiivisen 

yhteydenpidon ylläpitäminen oli kuitenkin vaikeaa syksylle ajoittuneiden juutalaisten 

pyhäpäivien takia, minkä takia myös seurakunnan kansliat olivat kiinni. Haasteista huolimatta 

kyselyyn tuli muutamia vastauksia seurakuntien avulla. Suurin osa vastauksista tuli kuitenkin 

vasta, kun Minhag Finland – projektin tutkijat Riikka Tuori ja Dora Pataricza auttoivat 

kyselylomakkeen levittämisessä. Heidän avustuksellaan sähköiset kyselylomakkeet jaettiin 

Suomen juutalaisten sosiaalisen median kanavaan, jonka kautta kyselyyn lopulta tuli useita 

vastauksia.           

 Vastauksia kerättiin vuoden 2019 loppuun asti. Kyselylomakkeella kerättiin kaiken 

kaikkiaan viisitoista (15) suomen- ja englanninkielistä vastausta Suomen juutalaisilta. 

Kyselyyn vastaaminen vei tutkimukseen osaa ottaneilta keskimäärin 11 minuuttia. 

Kysymyksiä edeltäneet virikkeet tekivät tehtävänsä ja useimmissa vastauksissa reflektoitiin 

nimenomaan eri teemojen suhdetta antisemitismiin. Virikkeitä voi toki pitää vastauksiin 

johdatteluna, mutta halutun tiedon saamiseksi on jonkinlaiseen johdatteluun perusteltua 

 
29 FRA 2018, 26.  
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turvautua. Väärinymmärrysten lisäksi joidenkin vastausten suppeus olisi mahdollisesti ollut 

vältettävissä, jos haastattelu olisi tehty kasvotusten lisäkysymyksiä sekä tarkennuksia esittäen. 

Kuitenkin, kyselylomake aineistonkeruumenetelmänä onnistui ja tutkimukselle kerättiin 

sopiva aineisto.   

3.3. Tutkimuseettiset lähtökohdat ja tutkijaprofiili 

Kuten missä tahansa tutkimuksessa myös tämän tutkimuksen toteuttamisessa on huomioitu 

tutkimuseettisiä normeja ja käytäntöjä huolellisesti. Tutkijalla on oma vastuunsa niin 

tutkittavia, yhteiskuntaa kuin tiedeyhteisöä kohtaan. Tutkimuseettiset normit ovat kuitenkin 

tiukasti sitovien sääntöjen sijaan pikemminkin ohjenuoria, joita kukin tutkija noudattaa 

omalla tavallaan, mutta parhaansa mukaan.30      

 Tutkimusetiikan käytännöt voidaan jakaa seuraaviin pääryhmiin: totuuden etsimistä ja 

tiedon luotettavuutta, tutkittavien ihmisarvoa ja tutkijoiden keskinäisiä suhteita ilmentäviin 

normeihin. Niin kutsutun totuuden etsimisen ja luotettavan tiedon normit ohjaavat tutkijoita 

noudattamaan tieteellisiä menetelmiä ja siten tuottamaan luotettavaa tietoa, joka on 

tiedeyhteisön tarkistettavissa. Tähän luotettavan tiedon tuottamiseen liittyy keskeisesti 

tutkimusaineistojen keräämisen ja säilyttämisen asianmukainen hoitaminen. Tutkittavien 

ihmisarvoa kunnioittava normi taas ohjaa tutkijaa toteuttamaan tutkimuksensa siten, että 

tutkimuksen kohteelle ei koituisi vahinkoa. Tiedeyhteisön sisäisten suhteiden hoitaminen taas 

näkyy tutkimuseettisesti päivänvaloa kestävässä tutkimuksessa toisten tutkijoiden työn 

arvostamisessa ja kunnioittamisessa eli käytännössä esimerkiksi asianmukaisissa 

lähdeviitteissä.31          

 Totuuden etsinnän ja luotettavan tiedon tuottamisen periaate toteutuu tämän 

tutkimuksen kaikissa vaiheissa tarkoin vaalimassani läpinäkyvyydessä. Esimerkiksi aineiston 

ja sen keruumenetelmän valitseminen on tapahtunut niin tutkimuksen tekemisen tehokkuutta 

kuin tutkittavan kohteen etua ajatellen. Kyselylomakkeeseen vastanneiden henkilöiden 

yksityisyyttä suojellakseni en kuitenkaan luovuta kerättyä aineistoa kokonaisuudessaan tai 

alkuperäisessä muodossaan esimerkiksi muiden tutkijoiden luettavaksi. Mahdolliset 

aineistossa ilmi tulevat yksityiskohdat, kuten viittaukset asuinpaikkaan tai ammattiin, ovat 

verrattain helposti yhdistettävissä yksityishenkilöihin, vaikka tutkimuksessa ei olisikaan 

kerätty suoranaisia henkilötietoja tai ne olisi poistettu aineistosta.32 Tätä periaatetta voi pitää 

avoimen tieteen vastaisena, mutta aineiston laajempaa hyödyntämistä tärkeämpää on 

 
30 Kuula 2011, 18–19.  
31 Kuula 2011, 18–19.  
32 Kuula 2011, 84–85.  
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kuitenkin tutkittavien suojeleminen. Yksityishenkilön tunnistaminen aineistosta on vielä 

suurempi riski, kun kyseessä tutkimuksen aiheena on jokin vähemmistö, kuten juuri Suomen 

juutalaiset. Vastauksissa on yksityishenkilöihin yhdistettäviä tietoja ja kyselyyn vastanneiden 

luottamusta ei voi rikkoa vaarantamalla heidän yksityisyydensuojaansa. Tästä syystä 

tutkielmassa käytetyt suorat lainaukset ovat myös vain sellaisia, joiden linkittäminen yhteen 

ihmiseen olisi hyvin hankalaa, ellei mahdotonta.      

 Kriittistä tarkastelua kestävässä tutkimuksessa tulisi tutkimuksen kohteista myös aina 

kirjoittaa samanaikaisesti sekä totuudenmukaisesti että tutkimuskohteen negatiivista 

leimaamista välttäen.33 Tämän vastuun huomioiminen on erityisen olennaista 

vähemmistöyhteisöä tutkiessa, sillä vähemmistöä koskeva tutkimus osallistuu yhteisöstä 

muulle väestölle levitetyn kuvan rakentamiseen.    

 Tutkimuseettisten seikkojen reflektoimiseen liittyy myös tutkijan omien lähtökohtien 

julkituominen aihealueen käsittelyssä eli tutkijaprofiilin kuvaamisen. Tutkijaprofiili pitää 

sisällään tutkijan omaksuman tiedekäsityksen, tutkimuksellisen viitekehyksen, tietoisen 

maailmankuvan, teoreettisen käsityksen tehdystä tutkimustyöstä sekä käsityksen tiedon 

luonteesta itsestään.34 Tutkimusaiheen ollessa verrattain herkkä ja monenlaisia mielipiteitä 

herättävä koen tarpeelliseksi kuvata omaa tutkijaprofiiliani etenkin reflektoimalla tietäni 

tutkimusaiheeseen sekä omia käsityksiäni antisemitismin määrittelystä.    

 Kiinnostukseni tutkia antisemitismiin liittyviä käsityksiä on kehittynyt niin 

politiikkaan kuin populaarikulttuurin liittyvää julkista keskustelua seuratessani. Olen usein 

jäänyt pohtimaan, missä menee antisemitismin raja tai miten juutalaiset itse nämä rajat 

määrittelevät. Oli kyse sitten Israelin kritisoimisesta tai juutalaisen uskon ja kulttuurin 

kriittisestä tarkastelusta, ei asiasta näytetä olevan yhtä mieltä juuri missään juutalaisissa tai ei-

juutalaisissa piireissä.         

 Tarkastelin antisemitismiin liittyviä käsityksiä jo kandidaatin tutkielmassani. 

Tutkielma käsitteli suomalaisesta verkkokeskustelusta nousevia diskursseja antisemitismiin 

liittyen, joita erittelin diskurssianalyysia hyödyntäen. Huomasin tutkielmassa, että 

antisemitismiä määritellään monella eri tapaa ja määrittelyn päällimmäisenä kiistelyn 

kohteena on Israelin valtion kritisoimisen antisemiittisyys. Tutkimukseni osoitti myös 

mielenkiintoisesti vaihtelevat käsitykset siitä, kuinka elinvoimaisena juutalaisvastaisuutta 

pidetään sekä keitä pidetään antisemiitteinä.35      

 
33 Kuula 2011, 18.  
34 Varto 1992, 37. 
35 Lemström 2019. 
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 Entä omat käsitykseni antisemitismistä ja sen määrittelystä? Pohdin ensimmäistä 

kertaa omakohtaisia käsityksiäni antisemitismin määrittelystä suhteessa ympärileikkauksesta 

käytävään keskusteluun. Uutisvideo, johon viitattiin tutkielman johdannossa, herätti tämän 

pohdinnan. Ajattelin silloin ja ajattelen nyt, että esimerkiksi juuri ympärileikkausta voi 

kritisoida ilman juutalaisvastaisia lähtökohtia. Samoin ajattelen Israelin valtion suhteen: 

Israelia, kuten muitakin maailman valtioita, voi ja pitää tarpeen tullen kritisoida. Huomioin 

kuitenkin, että ympärileikkausta kuten Israelia saatetaan kuitenkin kritisoida tai boikotoida 

myös juutalaisvastaisten asenteiden kautta. Esimerkiksi Israel-kritiikkiä esitetään toisinaan 

kaksoisstandardien värittämällä kielellä, kohtuuttomasti ja antisemitistisien tarkoitusperien 

hyväksi. Tästä syystä Israeliin kohdistuvan kritiikin ja juutalaisvastaisuuden vertailussa on 

syytä olla tarkkana.          

 Ymmärrän kuitenkin, että myös oma ajattelutapani voi rinnastua jonkun yksilön tai 

yhteisön mielestä juutalaisvastaisuuteen, jos esimerkiksi Israel käsitetään kaikenlaiselle 

kritiikille koskemattomana tai esimerkiksi Israel ja juutalaiset ymmärretään 

perustavanlaatuisesti toistensa vastaavuuksina. Tähän liittyen en voi kuitenkaan tehdä muuta 

kuin hyväksyä erilaiset mielipiteet, mutta todeten kuitenkin voimakkaasti, että pidän 

antisemitismiä vakavana ja tuomittavana ilmiönä, jonka kitkemiseksi on tehtävä työtä niin 

kotimaisella kuin kansainvälisellä tasolla. 
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4. Teoreettinen viitekehys ja sisällönanalyysi 
Esittelen seuraavassa luvussa antisemitismin määritelmän monimuotoisuutta ja siten 

pohjustan tutkimuksen kenttää, jossa tutkielman analyysissä hyödynnetty Lars Dencikin ja 

Karl Marosin kolmijakoinen antisemitismien malli on muodostunut. Tämä malli valikoitui 

analyysin välineeksi, koska se on yhteensopiva tutkimusaineiston sisällön kanssa. Dencikin ja 

Marosin antisemitismien hyödyntäminen analyysissä tuottaa myös vertailukohteen Sabina 

Sweinsin tutkielmaan, jossa hyödynnettiin samaista mallia. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin 

kuvauksessa selvitetään tarkemmin, miten Dencikin ja Marosin mallia on käytetty analyysiä 

ohjaavana. 

4.1. Antisemitismin määritelmien kirjo 

Laajasti ymmärrettynä antisemitismin ilmiön voi määritellä sitkeänä ja piilevänä juutalaisiin 

kollektiivisesti suunnattuna vihamielisten uskomusten rakenteena. Rakenteena, joka ilmenee 

yksilön tasolla asenteissa ja kulttuurisella tasolla myyteissä, kansantarinoissa, ideologioina, 

sekä mielikuvissa. Juutalaisvihan voi nähdä näin ilmenevän toiminnallisella tasolla ihmisten 

vuorovaikutuksessa, lain edessä syrjimisellä, juutalaisvastaisessa politiikassa tai juutalaisiin 

kohdistetussa väkivallassa, jota lietsovat valtiot, erilaiset ryhmittymät tai yksilöt. 

Juutalaisvastaisen toiminnan tarkoituksena on esimerkiksi joko vahingoittaa tai etäännyttää 

juutalaisia vain heidän juutalaisuutensa takia.36      

  Antisemitismin määritelmälle ei suinkaan anneta kaikissa yhteyksissä yhtä laajoja 

merkityksiä. Käsitteen on esitetty sopivan kuvaamaan vain sosiaalisesti merkittävää 

’khimairaista’37 eli harhoihin perustuvaa vihamielisyyttä juutalaisia kohtaan. Tämän 

määritelmän katsotaan sopivan antisemitismille eritoten, jos juutalaisvihan nähdään 

perustavanlaatuisesti juontuvan harhaisista käsityksistä, joissa juutalaisia pidetään syyllisinä 

yhteiskunnassa tapahtuneihin harmeihin, vaikka syytöksille ei olisi mitään perusteita.38  

 Antisemitismin määrittelyssä saatetaan myös kiistellä siitä, onko sitä osuvaa kutsua 

ideologiaksi, asenteeksi vai kenties toimintatavaksi. Tämän määritelmällisen seikan on 

esitetty riippuvan siitä, millaisilla tarkoitusperillä antisemitismiä tarkastellaan. Jos esimerkiksi 

antisemitismin esiintyvyyttä mitataan kyselyillä, on sen tarkastelu asenteena mielekästä, 

 
36 Fein 1987, 67. Feinin määritelmä on, kuten sanottu laaja.  Määritelmä antaa tilaa lukea antisemitismin sisälle 

niin rotuopillisen antisemitismin kuin kristillisen antijudaismin piirteitä. Feinin näkemykseen mahtuvat 

käytännössä myös näkemykset antisionismin liittämisestä juutalaisvastaisuuteen. 
37 Khimaira: antiikin Kreikan mytologian tarueläin, jota kuvailtiin leijonan, vuohen ja käärmeen sekoituksena. 

Kreikkalaiset uskoivat Khimairan olemassaoloon, vaikka kukaan ei ollut ikinä sellaista nähnytkään. Samalla 

ajatuksella Langmuirin teoria antisemitismistä esittää, että juutalaisvastaisuus oli elinvoimainen, koska 

valtaväestö uskoi kaikenlaista ilman perusteita.  
38 Langmuir 1996, 328, 40–50. 
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mutta jos pyrkimyksenä on pikemminkin antisemitismin valvominen ja hallinta on sitä 

käytännöllisintä mitata ja tarkastella toimintatapoina. Ideologiset määritelmät taas palvelevat 

parhaiten esimerkiksi tutkimuksellisia tarpeita, koska näin antisemitismin sinnikkyyttä ja 

levinneisyyttä on hedelmällisempää yrittää ymmärtää ja siten pyrkiä päihittämään. 

Ideologiana antisemitismiä voisikin kuvata tapana, jolla ihmiset yrittävät ymmärtää maailmaa, 

vaikka tavan taustalla olisivatkin vääristyneet ja järjenvastaiset mielikuvat.39 

 Antisemitismi on myös terminä verrattain nuori. Kirjaimellisesti antisemitismi 

tarkoittaa seemiläisvastaisuutta, jonka popularisoiminen on yhdistetty saksalaisen lehtimiehen 

Wilhelm Marrin kirjoituksiin vuodelta 1879. Antisemitismin termin luominen ja esittely 

yhdistyi 1800 – luvulla juutalaisvihan uusien muotojen ilmenemiseen. Aikakauden tuotos 

”rotutiede” määritti juutalaiset osaksi seemiläistä rotua, jonka vaikutteiden leviämistä vastaan 

pyrittiin taistelemaan.40 Wilhelm Marr itse käytti termiä, kun hän esitti seemiläiset juutalaiset 

alempana rotuna saksalaisiin arjalaisiin eli hänen mielestään rotuportaikossa korkealla oleviin 

ihmisiin verrattuna. Siitä huolimatta, että antisemitismin käsitteessä esiintyvä ”seemiläisyys” 

lukee sisälleen muitakin kansoja, kuten arabit ja etiopialaiset, ja vaikka antisemitismin 

käsitteen syntyyn yhdistetään ennen kaikkea rodullisen syrjinnän yhdistyminen juutalaisvihan 

pitkään perinteeseen, on ’antisemitismi’ käytännössä vakiintunut koko juutalaisvihan historiaa 

kuvaavaksi termiksi.41        

 Antisemitismin käsitteen vakiintuneisuudesta huolimatta, on tutkimusperinteessä sekä 

kielen käytössä yleisesti totuttu tekemään jaottelua rotuopillisesti orientoituneen 1800 – luvun 

antisemitismin synnyn, sekä kristillisestä perinteestä ponnistavan antijudaismin välille. 

Antisemitismiin verrattuna antijudaismia on tyypillisesti kuvattu polemiikkina, joka keskittyy 

perinteisesti uskonnollisista lähtökohdista nousevaan juutalaisvihaan. Matti Myllykoski 

havainnollistaa antisemitismin ja antijudaismin eroavaisuuksia seuraavanlaisella 

termihierakialla, jossa antijudaismin painotukset näyttäytyvät hierarkian yläosassa ja 

antisemitismin tätä vastoin alaosassa:42  

Antijudaismi 

 USKONTO 

KULTTUURI 

   IHMISET 

    KANSA 

     ROTU 

Antisemitismi 

 
39 Marcus 2015, 21–22.  
40 Kuparinen 2008, 9, 158–162.  
41 Myllykoski & Lundgren 2006, 15–18. 
42 Myllykoski & Lundgren 2006, 17–19. 



15 

 

 

Yllä oleva termihierakia kuvaa antijudaismin ja antisemitismin eroavaisuuksia siten, miten ne 

on tyypillisesti tutkimuskirjallisuudessa erotettu toisistaan. Nämä rajaukset eivät ole suinkaan 

selkeitä, vaan yleisesti ilmiötä tarkastellessa huomioidaan, että juutalaisvastaisuuden muodot, 

perustelut ja painotukset risteävät keskenään valtavasti, jolloin esimerkiksi kaikkein 

vanhimmista tunnetuista ennakkoluuloista johdetaan perusteluja modernille 

juutalaisvastaisuudelle. Tällöin antisemitismin ja antijudaismin lähtökohdat voivat ristetä 

keskenään, jolloin niin uskonnolliset kuin rotuopilliset perustelut voivat samanaikaisesti 

motivoida juutalaisvastaisesti ajattelevaa tai perusteluita vähintäänkin yhdistellään toistensa 

tukemiseksi, mitä usein tapahtuukin.43        

 Antisemitismille on myös esitetty eräänlaisia alaluokkia tai siihen liittyville ilmiöille 

on annettu omat määritelmänsä. Toisinaan juutalaisvastaisuudesta käytetään esimerkiksi 

termiä moderni antisemitismi, jolla pyritään korostamaan uskonnollispainotteisen 

antijudaismin ja ilmiön uudempien piirteiden eroavaisuutta. Modernin antisemitismin 

vertaamista antijudaismiin pelkän ’uskonto vastaan politiikka/rotu’- asetelman kautta voidaan 

kuitenkin pitää yksinkertaistavana, sillä nämä juutalaisvastaisuuden painotukset eivät ole 

esiintyessään toisiaan poissulkevia. ’Moderni antisemitismi’ sopii kuitenkin käsitteenä 

kuvaamaan eroa (”vanhaan”) antisemitismiin emansipaation termin kautta. Näin selkeimmät 

eroavaisuudet 1800 – luvun rotuorientoituneen vihan ja pitkän perinteen omanneen 

uskonnollisen orientoitumisen välillä ovat ryhmissä, joihin viha kohdistetaan: aiemmin viha 

kohdistettiin yhteiskunnan ulkopuolelle jääviin juutalaisiin, kun taas suhteellisesti moderni 

antisemiitti kohdisti vihansa valtaväestöön sulautuneisiin juutalaisiin, jotka uhkasivat 

arjalaista rotua.44         

 ’Modernin antisemitismin’ lisäksi antisemitismiä kuvaaviin käsitteellisiin keksintöihin 

liittyy keskeisesti ’antisionismin’ termi. Antisionismilla vastustetaan nimensä mukaisesti 

sionismia. Sionismi on historiallisesti juutalaiseen kansallisvaltioon tähtäävää ideologia, jonka 

määritelmä nykypäivänä kiteytyy pikemminkin Israelin valtion varauksettomaan 

tukemiseen.45Antisionismia ei ole kuitenkaan yleensä suoraan rinnasteta antisemitismiin, 

vaikka molempien ideologioiden voi nähdä kohdistuvan juutalaisiin. Antisionistisiin 

tarkoitusperiin saatetaan kuitenkin usein hyödyntää antisemitistisiä aseita ja samoin voidaan 

 
43 Esim. Deutsche Christen Glaubenswegung (DC) natsimyönteinen kirkko Hitlerin vallan aikana, joka hyväksyi 

myös rotulait ja siten juutalaisten syrjimistä rodun ja uskonnon perusteella. Natsimyönteinen kirkko kielsi myös 

esimerkiksi Jeesuksen juutalaisuuden. Myllykoski & Lundgren 2006, 346–347. 
44 Kuparinen 2008, 9, 150–151. 
45 Encyclopaedia Britannica 2019. 
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ajatella toisinpäin, sillä antisemiitit käyttävät varsin usein sionismia arvostelevaa retoriikkaa 

juutalaisvastaisten ajatusten tai syrjivän toiminnan perustelussa.46 Antisionismin lipumisen 

antisemitismin puolelle voikin nähdä kielenkäytössä esimerkiksi siten, että antisionistinen 

toimija käyttää Israelin synonyyminä sanoja juutalainen ja juutalaiset, vahvistaen samalla 

juutalaisesta valtiosta stereotyyppistä mielikuvaa sekä ideaa ratkaisua vaativasta ”Israel-

ongelmasta”.47         

 Kyselytutkimuksien avulla on lisäksi havaittu, että Israel-kriittisillä henkilöillä on mitä 

todennäköisimmin myös perinteisiä juutalaisvastaisia asenteita.48 Tästä antisemitismin ja 

antisionismin ideologioiden yhdistelmästä on käytetty myös omaa termiään ’uusi 

antisemitismi’, jossa modernin maailman teknologian mahdollisuudet, kuten internetin käyttö, 

yhdistävät vanhat juutalaisvastaiset ennakkoluulot yhä läheisemmin esimerkiksi Israelin 

valtion kritisoimiseen tai kieltämiseen, sekä juutalaisten ja Israelin rinnastamisen toisiinsa. 

Toisinaan ’uusi antisemitismi’ kuvaa myös mielipiteitä, jotka kritisoivat Israelin ja 

Yhdysvaltojen läheistä yhteistyötä ”epäpyhänä allianssina”.49 ’Uuden antisemitismin’ 

ideologian voi ymmärtää siten, että vääristynyt kuva Israelista ei ole vain pieni osa henkilön 

maailmankuvaa vaan pikemminkin sen keskipisteessä.50     

 Verrattain tuoreempia antisemitismiin liitettyjä termejä ovat myös niin kutsuttu 

’lunastusantisemitismi’, joka kuvaa terminä natsi-Saksan antisemitismiä, sekä 

’sekundääriantisemitismi’, jolla tarkoitetaan eräänlaista ”muistotorjunnallista 

juutalaisvastaisuutta”. Tämä muistotorjunnallinen juutalaisvastaisuus ilmenee esimerkiksi 

holokaustin kieltämisellä tai vähättelyllä.51 Holokaustin kiistäminen on ideologia, jonka 

kannattajat pyrkivät akateemista argumentaatiota muistuttavalla retoriikallaan esittämään 

holokaustin väärinymmärrettynä tai kokonaan keksittynä osana historiaa. Holokaustin 

kiistäjät saattavat perustaa näkemyksensä esimerkiksi salaliittoteorioihin, joiden mukaan 

juutalaiset liioittelivat kansansa murhaa saadakseen kansainvälisen yhteisön tuen Israelin 

valtion perustamiselle.52       

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) on esittänyt antisemitismin 

vastaisen työnsä tueksi oman määritelmänsä juutalaisvastaisuudelle. IHRA:n mukaan 

”antisemitismi on tietynlainen asenne juutalaisista, mikä saatetaan ilmaista vihana juutalaisia 

 
46 Kuparinen 2008, 150–151.  
47 Marcus 2015, 23–24. 
48 Kaplan & Small 2006, 548–561.  
49 Kuparinen 2008, 12–13, 337–347. 
50 Marcus 2015, 22–23.  
51 Kuparinen 2008, 345–347.   
52 Lipstadt 1993, 1–7.  
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kohtaan. Sanalliset tai fyysiset antisemitismin ilmentymät ovat kohdistettuja juutalaisia tai ei-

juutalaisia yksilöitä ja/tai heidän omaisuuttaan kohtaan, juutalaisten yhteisöjen instituutioita 

tai uskonnollisia tiloja kohtaan”. Järjestö esittää määritelmänsä yhteydessä myös tarkennuksia 

juutalaisvastaisen toiminnan ja puheen piirteistä.53 Kyseisen määritelmän heikkoudeksi on 

esitetty sen ympäripyöreyttä, joka näkyy esimerkiksi lauseessa ”antisemitismi on tietynlainen 

asenne juutalaisiin”, jossa antisemitististä asennetta ei erikseen määritellä.54 Oli IHRA:n 

määritelmä ympäripyöreä tai ei, on esimerkiksi myös Suomen valtio hyväksynyt määritelmän, 

vaikka se ei olekaan oikeudellisesti sitova.55 Yhtäältä, myös Helsingin juutalainen seurakunta 

kuvaa antisemitismiä IHRA:n määritelmään viitaten .56    

 Anti-Defamation Leaguen (ADL) mukaan antisemitismi on ennakkoluulon tai 

syrjinnän muoto, joka on kohdistettu juutalaisiin yksilöinä tai ryhmänä. ADL on 

yhdysvaltalainen kansalaisjärjestö, joka tekee IHRA:n tapaan aktiivisesti antisemitismin 

vastaista työtä esimerkiksi tutkimuksien, kouluttamisen ja kampanjoinnin avulla. ADL kertoo 

antisemitismin perustuvan ikivanhoihin stereotypioihin ja myytteihin, jotka ottavat 

kohteekseen joko juutalaiset kansana, heidän uskonnonharjoituksensa ja uskomuksensa tai 

juutalaisvaltion eli Israelin. ADL:n määritelmä on jo seikkaperäisempi, kuin laajalti levinnyt 

IHRA:n määritelmä. ADL tosin lukee juutalaisvastaisuuteen myös Israelia kohtaan esitetyn 

ennakkoluuloisuuden, vastoin esimerkiksi useimpien tutkijoiden mielipiteitä. ADL tosin 

tarkentaa, että Israelia voi kritisoida kohtuullisesti. Raja kohtuullisesta Israel-kritiikistä 

juutalaisvastaisuuden puolelle ylittyy kuitenkin ADL:n mukaan silloin, kun kaikkia juutalaisia 

kritisoidaan Israelin tekemisistä tai kun Israelilta evätään sen oikeus olla olemassa 

juutalaisena valtiona ja kansainvälisen yhteisön tasa-arvoisena jäsenenä.57 

 Antisemitismin määrittelyä on siis lähestytty niin kristillisen antisemitismin ja 

modernin antisemitismin vastakkainasettelulla kuin esimerkiksi jaottelemalla ilmiötä 

antisemitismin kattokäsitteen alle omiksi erityisiksi haaroikseen. Väittelyä löytyy erityisesti 

antisemitismin ja antisionismin suhteesta, jossa ei juuri päästä kuin tapauskohtaisiin 

määritelmiin. Tyhjentävän, kaikkia osapuolia ja näkökulmia tyydyttävän määritelmän 

mahdottomuuden takia antisemitismin käsite saatetaan määritellä tapauskohtaisesti tai 

riittävän väljästi. Tutkijat joutuvat tekemään vaikeitakin päätöksiä käsitteellisissä valinnoissa, 

 
53 IHRA, 2016.  
54 Tomlinson QC, 2017. 
55 Soini 2019.  
56 Helsingin juutalainen seurakunta, 8.3.2016. 
57 Anti- Defamation League s.a. 
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mutta tämä ei toisaalta ole suinkaan vain juutalaisvastaisuuden termistön ongelma. Valintoja 

tehdessä on eittämättä tärkeää vain pyrkiä sanoittamaan käytetyt käsitteet.  

4.2. Lars Dencikin ja Karl Marosin antisemitismien malli 

Sosiologit Lars Dencik ja Karl Marosi ehdottavat, että antisemitismin sijaan olisi tarkempaa 

puhua antisemitismeistä. Nämä antisemitismit ovat klassinen antisemitismi (classic 

antisemitism), Israel-lähtöinen antisemitismi (Israel-derived antisemitism) ja 

valistusantisemitismi (Enlightenment-based antisemitism). Kyseiset tutkijat katsovat, että 

nämä modernissa Euroopassa esiintyvät antisemitismit on syytä luokitella omiksi 

muodoikseen, koska niiden ilmenemismuodot ja taustojen eroavaisuudet ovat empiirisesti 

havaittavissa.58         

 Dencikin ja Marosin antisemitismien jaottelu perustuu heidän vertailevaan 

tutkimukseensa, jossa keskityttiin kahdeksaan (8) Euroopan maahan59 ja tarkasteltiin, miten 

kunkin maan kansalliset tilastot antisemitismin esiintyvyydestä suhteutuvat saman maan 

juutalaisten käsityksiin antisemitismistä. Nämä tilastot, joita Dencik ja Marosi vertailivat 

keskenään ovat peräisin Anti-Defamation Leaguen tutkimuksesta antisemitismin 

esiintyvyydestä kansallisella tasolla (2014) ja EU:n perusoikeusviraston kyselytutkimuksesta 

Euroopan juutalaisten kokemuksista ja käsityksistä antisemitismistä (2013). Dencik ja Marosi 

huomasivat tutkimuksessaan, että ADL:n ja EU:n perusoikeusviraston tutkimustulokset eivät 

suoraan korreloi keskenään. He esimerkiksi selvittivät, miten ristiriitaisesti Ruotsi näyttäytyi 

tutkimustuloksissa: ADL:n mukaan Ruotsissa esiintyy kolmanneksi vähiten antisemitismiä 

maailmassa, kun taas EU:n tutkimuksessa tuli esille, että jopa 60% kyselyyn vastanneista 

ruotsalaisista juutalaisista pitää antisemitismiä todella suurena tai melko suurena ongelmana 

omassa maassaan.60         

 Dencik ja Marosi esittävät näiden erojen johtuvan siitä, että Ruotsin juutalaiset 

kokevat erilaista antisemitismiä ja käsittävät antisemitismin muillakin tavoin, kuin ADL 

tutkimuksessaan mittaa. He katsovat, että ADL:n kyselytutkimuksessa yhdeksän kysymystä 

yhdestätoista (9/11) voidaan lokeroida klassisia antisemitistisiä stereotypioita mittaaviksi. 

Asiat, jotka taas ruotsalaiset juutalaiset kokivat antisemitistisiksi olivat tästä klassisesta 

antisemitismistä poikkeavia: Ruotsin juutalaisten kokema antisemitismi ilmeni pikemminkin 

Israel-lähtöisenä juutalaisvastaisuutena ja juutalaisten perinteiden aktiivisena kritiikkinä. 

Dencik ja Marosi huomauttavat myös, että ADL:n kriteerit kyselyyn vastanneiden 

 
58 Dencik & Marosi 2016, 61. 
59 Tutkimuksessa tarkastellut maat: Belgia, Ranska, Saksa, Unkari, Italia, Latvia, Ruotsi ja Iso-Britannia. 
60 Dencik & Marosi 2016, 61–64.  
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antisemitistisyydelle ovat hiomattomat, mikä voi osaltaan vääristää tilastoja. Vastaajien 

antisemitistisyys määriteltiin nimittäin ADL:n tutkimuksessa siten, että vastaajat, jotka pitivät 

kyselyn juutalaisia koskevista väittämistä vähintään kuutta yhdestätoista (6/11) 

todennäköisesti totena, olivat ADL:n mukaan antisemitistisiä. Dencik ja Marosi kuitenkin 

huomauttavat, että vastaajatkin, jotka pitivät kyselyssä alle kuutta tai vain yhtä väittämää 

todennäköisesti totena saattavat hyvin olla antisemiittejä. Samoin he huomaavat, että nämä 

ADL:n antisemitistisyyden kriteerien ulkopuolelle jäävät ihmiset, ovat hyvin voineet ilmaista 

juutalaisvastaisia mielipiteitään juutalaisten kuullen, joka voi siten selittää juutalaisten 

kokemuksia antisemitististen asenteiden elinvoimaisuudesta.61  

 Tutkijakaksikko siis esittää, että ADL:n ja EU:n perusoikeusviraston tilastojen 

ristiriitaisuuden takia antisemitismin ilmenemistä ei voi tarkastella vain yhdenlaisen 

määritelmän kautta. Näin ollen he tarjoavat oman antisemitismien kolmijakonsa modernin 

Euroopan antisemitismin tarkasteluun. Klassinen antisemitismi tarkoittaa tässä kolmijaossa 

perinteisiä antisemitistisiä stereotypioita eli ennakko-oletuksia, joihin liittyvät keskeisesti 

rasistiset tulokulmat ja salaliittoteoriat. ADL:n tutkimuksessa esimerkiksi väittämät 

”Juutalaisilla on liikaa valtaa liike-elämässä” tai ”Juutalaiset ovat pitkälti vastuussa maailman 

sodista” ovat kuvaavia esimerkkejä klassisista antisemitistisistä stereotypioista ja 

salaliittoteorioista. Klassinen antisemitismi näyttäytyi esimerkiksi Unkarissa vahvimpana 

Dencikin ja Marosin antisemitismin kolmijaon muotona ja sen ilmentäjiksi koettiin ennen 

kaikkea äärioikeistolaiset. Klassisen antisemitismin ilmeneminen koettiin yleisimmin 

halventavana kielenkäyttönä tai syrjintänä.62      

 Israelin ja arabien konflikti vaikuttaa Euroopan juutalaisten turvallisuudentunteeseen 

heikentävästi. Moni eurooppalainen juutalainen kokee tulleensa oman juutalaisuutensa takia 

syytetyksi asioista, joista Israelin valtio on vastuussa. Israel-lähtöinen antisemitismi kuvaa 

näitä juutalaisiin kohdistuvia sanallisia tai fyysisiä hyökkäyksiä, jotka perustellaan Israelin 

valtion vastustamisella. Tässä antisemitismin muodossa on myös nähtävissä 

salaliittoteorioiden vaikutusta sekä erityisen vahva poliittinen ainesosa. Dencik ja Marosi 

eivät sisällytä määritelmään Israel-kritiikkiä tai antisionismia sellaisenaan, vaikka he 

huomaavatkin, että noin 30% EU:n perusoikeusviraston tutkimukseen vastanneista 

juutalaisista piti ei-juutalaisen ilmaisemaa Israel-kritiikkiä antisemitistisenä. Tutkijakaksikko 

myös perustelee Israel-lähtöisen antisemitismin käytettävyyttä verrattain läheisen termin 

’uuden antisemitismin’ sijasta, koska he katsovat käsitteen olevan liian laveasti määritelty ja 

 
61 Dencik & Marosi 2016, 62, 65, 72–74. 
62 Dencik & Marosi 2016, 62–63, 71, 75–77, 80. 
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usein johtavan antisionismin demonisoimiseen tai hätiköityihin syytöksiin Israel-kritiikin 

antisemitistisyydestä. He myös esittävät juutalaisten tutkijoiden ja asiantuntijoiden ilmaisseen 

huolensa siitä, että ’uusi antisemitismi’ saattaa trivialisoida antisemitismin käsitteen 

poliittiseksi työkaluksi.63       

 Valistusantisemitismillä Dencik ja Marosi kuvaavat keskeisten juutalaisten tapojen, 

kuten ympärileikkauksen tai rituaaliteurastuksen kritiikkiä, jota usein perustellaan 

humanitääristen arvojen kautta. He kutsuvat tämänkaltaista avointa kritiikkiä myös 

antijuutalaisuuden diskurssiksi, joka on heidän mukaansa sitä vahvempi, mitä 

sekularisoituneempi ja modernimpi maa on kyseessä. Dencik ja Marosi toki painottavat, että 

juutalaisuudelle tärkeiden perinteiden kritiikki ei välttämättä juonnu antisemitistisistä 

lähtökohdista. Tästä huolimatta juutalaiset saattavat kokea kritiikin antisemitistisenä 

vähemmistöasemansa vuoksi ja koska historiallisesti samankaltaisilla diskursseilla on ollut 

vakavia seurauksia Euroopan juutalaisille.64      

 Dencikin ja Marosin antisemitismien malli perustuu tutkimuksien vertailuun, joissa 

kuvataan antisemitismin esiintyvyyttä ja juutalaisten kokemuksia antisemitismistä 

Euroopassa. Heidän mallinsa pätee näin ollen juuri eurooppalaiseen kontekstiin tai Euroopan 

ulkopuolisiin maihin, jotka ovat kuitenkin yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti samankaltaisia 

niiden maiden kanssa, joita tarkastellen antisemitismien kolmijako on määritelty. Suomen 

ollessa yhteiskunnalliselta, kulttuuriselta ja uskonnolliselta rakenteeltaan varsin 

samankaltainen, kuin esimerkiksi tutkimuksessa tarkasteltu Ruotsi on mallin soveltaminen 

suomalaisessa yhteiskunnassa elävien juutalaisten tutkimiseen sopivaa.  

4.3. Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

Tutkielmassa hyödynnetään teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Analyysi on käytännössä 

toteutettu edellä esitellyn Lars Dencikin ja Karl Marosin antisemitismien mallin avulla. 

Seuraavaksi avaan sisällönanalyysiä yleisesti, jonka jälkeen kuvaan tarkemmin menetelmien 

toteutumista tämän työn kontekstissa.      

 Sisällönanalyysiä voidaan hyödyntää käytännössä kaikissa laadullisen tutkimuksen 

perinteissä ja sitä voi pitää useimpien erilaisten laadullisten menetelmien perustana sekä 

taustalla vaikuttavana väljänä teoreettisena viitekehyksenä. Sisällönanalyysin hyödyntäminen 

ei suinkaan rajoitu vain laadullisen tutkimuksen pariin, vaikka määrällisen tutkimuksen 

 
63 Dencik & Marosi 2016, 71–72, 78. 
64 Dencik & Marosi 2016, 61, 73. Dencik ja Marosi ovat muodostaneet termin Enlightenment-based antisemitism 

ranskalaisen historioitsijan Diana Pinton antijuutalaisia asenteita kuvaavan käsitteen pohjalta 

Aufklärungsantisemitismus.  
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yhteydessä menetelmästä käytetään yleisimmin nimitystä sisällön erittely.65 Sisällönanalyysi 

on kehitetty eritoten kuvamaan ja selittämään julkisluontoisiin teksteihin sulautettuja viestejä 

ja sisältöjä. Sen keskeisiä piirteitä ovat aineistojen systemaattinen analysoiminen ja kuvailu, 

joiden pohjalta pyritään muodostamaan objektiivista ja määrällistä tietoa. Menetelmän avulla 

voidaan myös tutkia esimerkiksi erilaisten aineistojen sisältämiä kaavoja tai 

samankaltaisuuksia, vertailla ilmiöitä keskenään tai selvittää eri ryhmiä koskevia käsityksiä.66 

 Sisällönanalyysiä voidaan tehdä joko aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai 

teorialähtöisesti. Aineistolähtöisestä analyysistä käytetään myös ilmausta induktiivinen 

analyysi, joka perustuu siihen, että analysoitavaa tekstiä pyritään erittelemään aineiston omilla 

ehdoilla ilman ohjaavaa teoriaa. Teorialähtöiset analyysin tavat ovat sen sijaan luonteeltaan 

deduktiivisia ja nimensä mukaisesti luokittelu perustuu johonkin aiempaan teoreettiseen 

viitekehykseen. Keskeinen eroavaisuus aineisto- ja teorialähtöisyyden välillä onkin eriävä 

näkökulma analyysin ohjaajassa, joten siinä missä aineistolähtöisessä analyysissä teoreettiset 

käsitteet pyritään yleensä luomaan aineiston ehdoilla voivat tietyt käsitteet tai teoreettiset 

viitekehykset olla teorialähtöisessä analyysissä ennalta päätettyjä ja siten ohjaamassa 

analyysia alusta asti.67  Sisällönanalyysi, kuten muutkaan menetelmät, ei ole kuitenkaan täysin 

objektiivinen tapa tehdä analyysiä, sillä sitä hyödyntävä tutkija tuo mukanaan omat 

lähtöoletuksensa, jolloin tekstistä löydetyt merkitykset ovat yhdistelmä niin tekstin sisältöä, 

kuin tutkijan siitä tekemiä tulkintoja.68 Näin ollen esimerkiksi aineistolähtöiseksi ilmoitetun 

analyysin vapautta tutkijan oletuksista voi perustellusti epäillä.   

 Teoriaohjaava sisällönanalyysi toteutuu tässä työssä Dencikin ja Marosin 

antisemitismien mallin kautta siten, että aineistoa on luettu ja luokiteltu klassisen 

antisemitismin, Israel-lähtöisen antisemitismin ja valistusantisemitismin määritelmien avulla. 

Aineistosta on ensin etsitty näihin määritelmiin eksplisiittisesti ja seuraavaksi implisiittisesti 

sopivia käsityksiä. Esimerkiksi eksplisiittisesti klassiseen antisemitismiin luokiteltava käsitys 

voisi näkyä aineistossa lauseena ”antisemitismi on stereotypioihin tai rotuoppeihin perustuva 

uskomus” ja implisiittinen käsitys vuorostaan ilmaisussa ”En ole kuullut vilpitöntä positiivista 

yleistystä. Siinä on negatiivisuus takana, kun ihmetellään, miten juutalaiset ovat rikkaita”. 

Tutkijakaksikon antisemitismien luokista on toki huomattava, että ne eivät suinkaan ole 

toisiaan poissulkevia vaan usein myös jokseenkin päällekkäisiä. Nämä antisemitismit voivat 

 
65 Tuomi & Sarajärvi 2002, 93, 106.  
66 Nelson & Woods 2011, 109–112. 
67 Tuomi & Sarajärvi 2002, 110–116.  
68 Nelson & Woods 2011, 109–112.  
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näyttäytyä hyvinkin samankaltaisesti, mutta esimerkiksi eri yhteyksissä ja erilaisin 

painotuksin. Näin ollen esimerkiksi valistusantisemitismissä voi hyvin ilmetä klassiseen 

antisemitismiin sopivia piirteitä.        

 Dencikin ja Marosin antisemitismien kolmijako toimii siis analyysia ohjaavana. 

Kolmijako on kuitenkin ennen kaikkea työkalu sekä analyysin jäsentäjä, eikä niinkään tiukasti 

sitova malli. Analyysissä on näin ollen annettu tilaa myös sellaisille aineistosta nouseville 

seikoille, jotka jäisivät pelkkää ohjaavaa teoriaa seuratessa mahdollisesti havaitsematta ja 

siten aineistosta nostetaan esille myös sellaisia kuvauksia Suomen juutalaisten käsityksistä, 

jotka eivät välttämättä sovi Dencikin ja Marosin antisemitismien malliin.  
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5. Työn konteksti 

5.1. Suomen juutalaiset 

Tilastokeskuksen mukaan juutalaisiin seurakuntiin Suomessa kuului 1096 jäsentä vuoden 

2018 lopussa.69 Juutalaisten seurakuntien oma arvio Suomessa asuvien juutalaisten 

kokonaismäärästä on taas noin 1800 henkilöä.70 Tarkasta Suomen juutalaisten lukumäärästä 

voidaan tehdä vain arvioita. Helsingin ja Turun juutalaisten seurakuntien ympärille 

muodostunut juutalaisyhteisö on kuitenkin elinvoimainen ja yhteisön taustat ovat mitä 

kiehtovimmat. Esittelen seuraavaksi Suomen juutalaisten historiaa, mutta huomautan, että 

ollakseen Suomen juutalainen ei henkilön tarvitse olla taustaltaan tulevan kuvauksen 

mukainen. Ei ole yhtä tapaa olla juutalainen, saati Suomen juutalainen ja se voi olla 

subjektiivinen kokemus tai ulkoa annettu määritelmä. Tämän tutkielman kyselyyn vastanneet 

juutalaiset ovat kuitenkin mitä todennäköisimmin jäseniä juutalaisessa seurakunnassa tai 

ainakin tekemisissä seurakunnan kanssa. Suurin osa kyselyyn vastanneista on myös suomen 

kielen taitoisia. Olivat kyselyyn vastanneiden taustat millaiset tahansa keskeistä on se, että he 

ovat kyselyyn vastatessaan kokeneet voivansa vastata Suomen juutalaisina. Kyselyn avulla 

saadun aineiston voi näin ajatella kuvastavan ’suomalaisjuutalaisen kulttuurin’ pohjalta 

nousevia käsityksiä.        

 Varhaisimmat maininnat juutalaisista Suomessa ovat vuodelta 1782, jolloin 

länsieurooppalaisen juutalaisen lauluryhmän sallittiin vierailla ja esiintyä Helsingissä. 

Vierailu oli poikkeus ja muutoin Suomi pysyi juutalaisilta kiellettynä alueena Ruotsin lakien 

mukaisesti. Juutalaisten maahantulokielto jäi vielä voimaan silloinkin, kun Suomi siirtyi 

Venäjän alaiseksi suuriruhtinaskunnaksi. Tsaarin armeija asettui kuitenkin Suomeen ja siten 

myös asevelvollisia Venäjän juutalaisia saapui eri varuskuntapaikkakunnille, kuten Turkuun 

ja Suomenlinnaan. Suomeen tullessaan juutalaiset puhuivat pääasiassa jiddishiä eli 

juutalaissaksaa ja venäjää. Juutalaiset saivat jäädä Suomeen palvelusaikansa päätyttyä, mutta 

heidän sallittiin ansaita elantonsa vain myyntityöllä. Juutalaisille myönnettiin 

kansalaisoikeudet vasta Suomen itsenäistymisen yhteydessä vuonna 1917 eli toiseksi 

viimeisenä maana Euroopassa. Nämä tsaarin armeijan mukana tulleet juutalaiset ovat esi-isiä 

monille nykyisille Suomen juutalaisille ja siten heihin juontuu siten koko yhteisön juuret.71

 Helsingissä ja Turussa juutalaisyhteisöt rakennuttivat vakinaiset synagogansa 

kaupunkien lahjoittamille tonteille jo 1900 – luvun alussa. Näiden synagogien ympärille 

 
69 Tilastokeskus 2019. 
70 Helsingin juutalainen seurakunta 
71 Harviainen 1998, 291–298. 



24 

 

muotoutuivat hiljalleen aktiiviset seurakuntakeskukset. Suomen kieleen siirryttiin yhteisöissä 

vaiheittain. Turun ja Helsingin juutalaiset ryhtyivät ensin puhumaan ruotsia, koska sitä 

pidettiin yleisesti arvostetumpana kielenä kuin suomea ja vielä 1930 – luvulla esimerkiksi 

Helsingin juutalaiset olivat täysin ruotsinkielisiä. Helsingissäkin kuitenkin siirryttiin suomen 

kieleen virallisesti, kun seurakuntakeskuksessa toimiva juutalainen koulu vaihtoi 

opetuskielensä suomeksi 1940 – luvulla.72 Toinen maailmansota vei Suomen juutalaiset 

asevelvolliset rintamalle siinä missä muutkin suomalaiset. Talvisodan sanotaankin 

viimeistään tuottaneen Suomen juutalaisille yhteenkuuluvuudentunteen muiden suomalaisten 

kanssa. Juutalaiset palvelivat myös jatkosodassa tasa-arvoisina rintamaveljinä, vaikka 

Suomen liittolaisena sotikin natsi-Saksa. Jatkosodan aikainen liittolaisuus sai kritiikkiä 

osakseen viimeistään, kun holokaustin tapahtumat tulivat ilmi. Saksan rinnalla sotiminen oli 

kuitenkin koettu ennen kaikkea maanpuolustuksena Suomen hyväksi, eikä natsi-Saksan 

tueksi.73          

 Sotien jälkeen Suomen juutalainen yhteisö on hiljalleen päässyt kehittymään 

nykyiseen muotoonsa. Suomen juutalaiset ovat kouluttautuneet ja eritoten akateemiset ja 

taidealat ovat yhteisöissä edustettuina kaupan alan lisäksi. Nykyiset seurakunnat toimivat 

Helsingissä ja Turussa, joista Helsingillä on suurin jäsenmäärä ja aktiivinen 

seurakuntakeskus. Seurakuntien sisällä toimivat omat valtuustonsa, mutta niiden yhteisistä 

asioista vastaa Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto, jonka kautta myös 

yhteisöjen kansainvälisiä suhteita hoidetaan. Keskeisenä kansainvälisenä suhteena 

seurakunnat ylläpitävät suhdetta Israelin valtioon, jonne on vuosikymmenien aikana myös 

muuttanut lukuisia Suomen juutalaisia.74 Suomen juutalaiset ovat myös pääsääntöisesti 

sionistisia ja tukevat Israelin valtion oikeutta olla olemassa, vaikka maan politiikan kanssa ei 

aina oltaisikaan yhtä mieltä.75  Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto on kuitenkin 

sionismia tukevan World Zionist Organizationin jäsen ja edustaa Suomen juutalaisia Israeliin 

liittyvissä suhteissa.76           

 Yhteisöt ovat esimerkillisesti integroituneita suomalaiseen yhteiskuntaan. Molemmat 

Suomen juutalaisista seurakunnista ovat uskonnolliselta suuntaukseltaan ortodoksijuutalaisia, 

mutta ne muuttuneet ajan myötä vapaamielisemmiksi ja maallistuneemmiksi. Seurakuntien 

jumalanpalvelukset ja uskonnolliset tavat seuraavat toki ortodoksijuutalaisia käytäntöjä, mutta 

 
72 Harviainen 1998, 297–298. 
73 Harviainen 1998, 299–302.  
74 Harviainen 1998, 302–304.  
75 Weintraub 2017, 122.  
76 Lundgren 2002, 26.  
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yhteisöissä on esimerkiksi hyväksytty sekä juutalaisuuteen kääntyneitä jäseniksi että seka-

avioliitot juutalaisten ja ei-juutalaisten välillä. Seurakuntien juutalaista kulttuuria ja uskontoa 

vaalivalla työllä yhteisöissä onkin vältytty täysmittaiselta yhteiskuntaan sulautumiselta ja 

maallistumiselta.77    

5.2. Suomen juutalaiset ja antisemitismin elinvoimaisuus 

Antisemitismi saattaa näyttäytyä tilastojen perusteella varsin marginaalisena ilmiönä 

Suomessa.78 Suomen juutalaiset ovat kuitenkin kertoneet, että he kokevat antisemitismin 

lisääntyneen viimeisen viiden vuoden aikana. Juutalaisvastaisuutta koetaan erityisesti 

internetissä ja työelämässä sekä niin kutsuttujen kantasuomalaisten taholta.79  

 Suomen juutalaisiin on myös lähiaikoina kohdistettu uhkailuja ja vahingontekoja. 

Edellisen vuoden lopussa esimerkiksi Helsingin juutalaisen seurakunnan ja Israelin 

suurlähetystön tienoilta löydettiin juutalaisvastaisia tarroja, kuten hakaristejä ja Daavidin 

tähtiä jude-tekstillä.80 Tämän vuoden puolella Turun synagoga taas töhrittiin punaisella 

maalilla aivan vainojen uhrien muistopäivän läheisyydessä, joka tunnetaan myös Auschwitzin 

vapauttamisen muistojuhlana.81Samaan aikaan myös uusnatsit polttivat Tampereella 

järjestämässään mielenilmaisussa Israelin lippua.82 Näiden viime aikaisten tapahtumien 

lisäksi juutalaisyhteisöjä ovat haitanneet sekä internetissä että ilmaislehdillä levitetty 

juutalaisvastainen vihapuhe ja propaganda.83  

Huomattava osa seurakuntien varallisuudesta joudutaankin käyttämään heidän 

turvallisuutensa parantamiseen. Helsingin seurakunta on esimerkiksi palkannut 

päivystäjäkseen ympärivuorokautisen vartijan. Turvallisuustilanteesta kertoo toki sekin, että 

poliisipartiot päivystävät Helsingin seurakuntakeskuksen luona monta kertaa päivässä. 

Seurakunnissa myös koetaan, että erityisesti Lähi-idän vaihtelevat tilanteet heijastuvat myös 

Suomeen, jolloin Suomen juutalaiset saattavat joutua tahtomattaan vastaamaan Israeliin 

liittyvistä selkkauksista.84 Ilkeämielinen häirintä ei ole kuitenkaan ainoa syy korkeisiin 

turvallisuustoimiin, vaan yhteisöjä pelottaa väkivalta muualla maailmassa tapahtuneiden 

 
77 Weintraub 2017, 118–123.  
78 Kts. esim. ADL Global 100, 2014. Keskimäärin 15 %:lla suomalaisesta aikuisväestöstä on 

antisemitistisiä mielikuvia tai asenteita. ADL:n kyselytutkimuksesta on toki huomattava, että siinä esitetyt 

kysymykset mittaavat käytännössä niin kutsutun klassisen antisemitismin esiintyvyyttä, kuten stereotypisten 

mielikuvien ja rasististen asenteiden yleisyyttä. Näin ollen tutkimus ei kerro muiden antisemitistiseksi koettujen 

asioiden ja ilmiöiden esiintyvyydestä, kuten Israel-lähtöisestä antisemitismistä. 
79 Sweins 2018, 56–58, 60–61.  
80 Helsingin Sanomat 11.11.2019. 
81 Helsingin Sanomat 28.1.2020. 
82 Helsingin Sanomat 28.1.2020. 
83 Kts. esim. Helsingin Sanomat 30.5.2013; Helsingin Sanomat 26.10.2013. 
84 Weintraub 2017, 122–123.  
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synagogaiskujen takia. Antisemitismin tuottama väkivallan uhka onkin saanut myös Suomen 

valtion myöntämään Helsingin keskustassa sijaitsevalle juutalaiselle seurakunnalle rahoitusta 

turvallisuustoimiin ja avustus aiotaan mahdollisesti myös vakinaistaa.85   

 Se millaisia antisemitismin muotoja Suomen kontekstissa esiintyy, vaikuttaa 

eittämättä myös siihen, miten Suomen juutalaiset ilmiön omakohtaisesti käsittävät. Tästä 

syystä antisemitismin esiintyvyyden huomioiden eritoten suomalaisen yhteiskunnan ja 

Suomen juutalaisten kokemuksien kautta, auttaa ymmärtämään tässä tutkielmassa 

tarkasteltavia Suomen juutalaisten käsityksiä antisemitismistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
85 Helsingin Sanomat 23.12.2019.  
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6. Suomen juutalaisten käsityksiä antisemitismistä  
Tässä luvussa esitetään kuvaus tutkimusaineistosta nousseista Suomen juutalaisten 

antisemitismiin liittyvistä käsityksistä. Analyysi on tehty teoriaohjaavan sisällönanalyysin 

kautta, jolloin havaintoja ja tulkintoja on joustavasti ohjannut Lars Dencikin ja Karl Marosin 

kolmijakoinen antisemitismien malli eli klassisen antisemitismin, Israel-lähtöisen 

antisemitismin ja valistusantisemitismin käsitteet. Analyysin raportointi kulkee järjestäen 

näiden antisemitismien luokkien kautta, jolloin kunkin antisemitismin luokan kohdalla 

selvitetään, miten Suomen juutalaisten käsitykset antisemitismistä sopivat kyseisisiin 

luokitteluihin. Analyysissä on myös kiinnitetty huomiota aineistosta nouseviin käsityksiin, 

jotka eivät suoraan mukaudu Dencikin ja Marosin malliin.      

 Analyysin havainnollistamisen tueksi esitetään lainauksia aineistosta. Kaikki 

lainaukset kyselylomakkeen avulla kerätystä aineistosta ovat kirjoitettuna suomeksi ja pääosin 

yleiskielelle. Joissakin lainauksissa on [hakasulkeiden] sisällä tekstiä. Näihin lainauksiin on 

tehty pieniä yksityiskohtien muutoksia vastaajan yksityisyydensuojan tai lainauksen 

luettavuuden parantamiseksi. Muutoksia on kuitenkin tehty vain siten, että vastausten 

avainsisältö on säilynyt muuttumattomana. Lainauksissa, joiden keskeltä on poistettu sanoja 

tai lauseita, on poistot merkitty ajatusviivoilla ”– –”.     

 Kyselyyn vastanneet on myös nimetty ja näitä nimiä käytetään lainauksien etuliitteinä, 

jotta lukijalle säilyy eri teemojen ja antisemitismien mallien käsittelyssä tieto siitä, kenen 

vastauksesta on kysymys. Kyselyyn vastanneet on nimetty vastausjärjestyksessä ja 

tutkimuksen teemaan sopivasti heprean kielen aakkosten mukaan. Näin ollen ensimmäinen 

vastaaja on saanut nimen Alef, toinen Bet, ja niin edelleen aina 15. heprealaiseen 

konsonanttiin asti.86    

6.1. Klassinen antisemitismi  

Dencik ja Marosi rajaavat klassisen antisemitismin käsitteen perinteisiin juutalaisvastaisiin 

stereotypioihin perustuvaksi ja he katsovat sen olevan selkeästi rasistisesti orientoitunutta ja 

salaliittoteorioihin nojaavaa.87 Tutkijakaksikon rajaaman termin voi ennustaa edustavan 

antisemitismiin liittyvien käsityksien valtavirtaa. Antisemitismin pitkää historiaa on nimittäin 

pitkälti leimannut ennakkoluulojen ja stereotypioiden synnyttämät uskomukset ja 1800-

luvulta alkaen rotuopilliset perustelut.88 Näin ollen tämän kaltaisen antisemitismin 

nimittäminen klassiseksi on kuvaavaa sekä lähimenneisyyttä että nykytilannetta ajatellen. 

 
86 Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zajin, Het, Tet, Jod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samekh.  
87 Dencik & Marosi 2016, 62, 78.  
88 Kuparinen 2008, 9–13.  
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Useiden tutkijoiden ja järjestöjen antisemitismin määritelmien voi yhtä lailla nähdä pitävän 

sisällään erityisesti klassiseksi miellettäviä juutalaisvastaisuuden piirteitä.89  

 Klassisen antisemitismin piirteet näkyivät Suomen juutalaisten antisemitismiin 

liittyvissä käsityksissä vahvoina. Huomio perinteisten juutalaisvastaisten uskomusten 

elinvoimaisuudesta nousivat aineistosta keskeisesti ja tätä elinvoimaisuutta selitettiin eritoten 

juutalaisiin ja juutalaisuuteen liittyvällä tiedonpuutteella. Myös kysymys positiivisten 

stereotypioiden antisemitistisestä luonteesta näkyi vastauksissa käsityksinä, joiden kautta 

positiiviset stereotypiat on helppo sijoittaa klassisen antisemitismin luokitteluun, sillä niiden 

nähtiin rakentuvan perustavanlaatuisesti ennakkoluulojen pohjalta. Positiiviset stereotypiat 

koettiin kyselyssä myös järjestäen negatiivisina ja yleistämisen ongelmaksi nimettiin eritoten 

sen potentiaali kateutta ja siten juutalaisvastaisuutta lietsovana:  

Lamed: Se [positiiviset stereotypiat] on eräs osa antisemitismiä, mikä lietsoo vihantunnetta. Kaikki 

stereotypiat ovat omalta osaltaan johtamassa ihmisiä yhä syvempään [valtavirta]-ajatteluun. 

Jod: Niissä on vaara kääntyä negatiivisiksi ja halventaviksi. Itse pyrin välttämään stereotypioita. 

’Positiivisen stereotypian’ termin käyttäminen osoittautui myös kyselyn perusteella hyvin 

epätarkaksi, koska kyselyyn vastanneet eivät suhtautuneet minkäänlaisiin stereotypioihin 

myönteisesti.           

 Käsitys klassisesta antisemitismistä perustavanlaatuisena juutalaisvastaisuuden 

muotona nousi esiin eritoten vastanneiden muodostamissa antisemitismin määritelmissä. 

Keskeisinä klassisen antisemitismin piirteinä määritelmissä näkyivät käsitykset 

antisemitismin rotuopillisesta perustasta ja juutalaisia koskevien ennakkoluulojen sekä 

yleistyksien olennaisuudesta osana juutalaisvastaisuutta: 

Gimel: [Antisemitismin määritelmä on] Juutalaisvastaisuus, joka on ollut ensin uskonnolla perusteltua ja 

rotuoppien aikaan sille etsittiin edullisia perusteita. [Antisemitismi on] Eräs rasismin muoto. 

 

He: [Antisemitismi on] Ennakkoluulojen (haluttomuuden ottaa selvää), stereotypioiden ja vihan luoma 

käsitys ja uskomus juutalaisuudesta ja juutalaisista.  

Mem: [Antisemitismi on] Juutalaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja, juutalaisvastaista rasismia. 

Rasismin painotus on mielenkiintoinen rajaus, koska näin sekä Dencik ja Marosi että 

kyselyyn vastanneet juutalaiset rodullistavat90 juutalaisuuden määritelmiensä yhteydessä. 

Tällä rodullistamisella juutalaisuus ikään kuin kategorisoidaan siis ennen kaikkea etniseksi 

taustaksi eikä esimerkiksi ensikädessä uskonnoksi tai ideologiaksi.   

 
89 Kts. esim. Fein 1987; Langmuir 1996; ADL s.a. 
90 Rodullistamisella tarkoitetaan tyypillisesti ajattelutapaa, jossa ihmiset luokitellaan erilaisiin ryhmiin, rotuihin, 

heidän ulkoisten piirteidensä perusteella. Rodullistamisen kautta syntyneet ryhmät ymmärretään tyypillisesti 

hierarkisesti suhteessa toisiinsa. Miles 1993, 110–112.  
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 Klassisen antisemitismin rotuopillisten ja stereotypioihin sekä tietämättömyyteen 

perustuvien uskomusten lisäksi määritelmissä painotettiin salaliittoteorioihin nojaavien 

asenteiden olennaisuutta osana antisemitismiä: 

Zajin: Mielikuvia juutalaisesta mahdista ja vaikutusvallasta sekä kansainvälistä käsitystä juutalaisesta 

salaliitosta voidaan tarkastella ”perinteisenä” antisemitisminä. Anti-sionismia voi myös pitää 

antisemitisminä. 

Zajinin määritelmässä toki näkee hänen tekemänsä erottelun ”perinteisen” antisemitismin ja 

toisenlaisen antisemitismin, kuten antisionismin välillä, joten hänen käsityksensä 

antisemitismistä ei rajoitu yhdenlaisen määritelmän mukaisesti. Zajinin ymmärrys 

antisionismista antisemitisminä eroaa myös keskeisesti Dencikin ja Marosin teoretisoinnista, 

jossa antisionismin rinnastamista juutalaisvastaisuuteen pidetään epätarkkana.91  

 Holokaustin kieltäminen tuotiin myös esille määritelmissä ja sitä voi pitää esimerkkinä 

salaliittoteorioihin perustuvana antisemitismin muotona ja siten klassisena: 

Alef: [Antisemitismin määritelmä on] juutalaisuuden kyseenalaistaminen, juutalaisten syrjintä ja 

Holokaustin kieltäminen.  

Holokaustin kieltämistä toki kuvataan tutkimuskirjallisuudessa pääasiassa modernin 

antisemitismin yhteydessä, mutta koska holokaustin kieltäjien argumentit tyypillisesti 

viittaavat salaliittoteorioihin voi sitä pitää myös klassisen antisemitismin muotona.92   

Suomen juutalaisten tapa muodostaa antisemitismin määritelmät ennen kaikkea 

klassisen antisemitismin piirteiden kautta on mielenkiintoinen seikka, koska he ilmaisivat 

muissa vastauksissaan myös Israel-lähtöiseen antisemitismiin ja valistusantisemitismiin 

yhdistettäviä käsityksiä antisemitismistä. On siis kiintoisaa, että antisemitismin määritelmien 

raamit yhdistettiin vastauksissa klassiseen antisemitismiin, vaikka he osoittivat käsittävänsä 

muunlaisiakin asioita antisemitistisiksi läpi kyselyn.  

Vastaajien käsitykset Israel-kritiikin antisemitistisyydestä näyttäytyivät myös klassisen 

antisemitismin piiriin sovitettavina. Useissa vastauksissa Israel-kritiikkiä nimittäin 

luonnehdittiin harhaluuloihin, ennakkoluuloihin sekä puutteelliseen historiantuntemukseen 

perustuvana: 

Het: Se [Israel-kritiikki] perustuu vinoutuneeseen, väärään ja vain osittaiseen historiantuntemukseen. 

Suurin osa ei ole perehtynyt ollenkaan, vaan toistaa vain sopulina samaa, mitä muut.  

Tet: [Israel-kritiikki on] Täysin epäoikeudenmukaista, kaksinaismoralistista tietämättömyyttä, joka usein 

perustuu median yksipuolisuuteen. 

 
91 Dencik & Marosi 2016, 71–72. 
92 Lipstadt 1993, 1–7.  
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Israel-kritiikin voi näin ollen tulkita klassisen antisemitismin muotona ennen kaikkea kritiikin 

taustoiksi käsitettyjen piirteiden kautta, jotka ovat luonteeltaan klassisia.    

 Klassisia antisemitismin piirteitä Israel-kritiikkiin liittyvissä käsityksissä näkyi myös 

vastauksissa, joissa kritiikin ja boikottien taustoja kuvattiin syntipukki- ja salaliittoteorioihin 

sopivana: 

Samekh: Boikotti on laillinen poliittinen painostuskeino, mutta sen syyt täytyy olla todelliset eikä 

tekaistuja ja valikoivia. Miksi muita maita kohtaan ei ole boikotteja, vaikka syytä olisi? 

 

Samekhin kommentti on hyvä esimerkki käsityksestä, jossa Israel nähdään ikään kuin 

maailman yhteisön kollektiivisena juutalaisena, jota kritisoidaan luvan kanssa esimerkiksi 

ihmisoikeusrikkomuksiin vedoten, mutta osoittamatta samanlaista kritiikkiä myös muihin 

kansainvälisiä sopimuksia rikkoviin valtioihin. Myös Betin näkemys on samankaltaiseen 

ajatuskulkuun perustuva ja hän näkee kritiikin taustalla asenteita, joissa Israeliin suhtaudutaan 

syntipukkina: 

Bet: – – Tapahtui mitä hyvänsä, se on Israelin ja eri maiden juutalaisten syy. – – Paljon kritiikistä 

perustuu muslimien propagandaan – –.   

Syntipukkiteoria onkin ollut keskeinen, varsin klassinen, selitysmalli antisemitismille, jossa 

keskeistä on oletus siitä, että yhteiskunnat tarvitsevat syypäitä vaikeille ajoille ja juutalaiset 

ovat joutuneet tähän syypäiden rooliin.93 Bet myös perustelee käsitystään kritiikin 

asiattomuudesta esittämällä sen juontuvan muslimien propagandasta. Tätä Betin mainitsemaa 

muslimien propagandaa voi taas teoretisoida klassisena antisemitismin muotona, sillä 

arabimaissa levitettävä Israel-vastainen propaganda ammentaa sisältönsä paljolti perinteisistä 

juutalaisvastaisista lähteistä, kuten esimerkiksi salaliittoteorioita lietsovasta Siionin viisaiden 

pöytäkirjoista tai Hitlerin Mein Kampfista, jotka ovat nousseet bestsellerreiksi arabi- ja 

muslimimaailmassa.94 Betin kuvaaman muslimien propagandan voi toki toisaalta yhdistää 

myös Israel-lähtöisen antisemitismiin, sillä islamilaisella juutalaisvastaisuudella on eritoten 

Euroopassa keskeiset juuret Israelin ja arabien välisessä konfliktissa.95   

 Ympärileikkauskritiikki sijoittuu määritelmällisesti Dencikin ja Marosin malleista 

valistusantisemitismin alle: määritelmässähän luetaan antisemitistiseksi nimenomaan 

juutalaisten tapojen, kuten ympärileikkauksen tai rituaaliteurastuksen kritiikki.96 Käsitykset 

ympärileikkauskritiikistä näyttäytyivät vastauksissa kuitenkin myös klassisen antisemitismin 

mukaisina, sillä kritiikin taustoiksi nimettiin ennakkoluulot ja stereotypiat, jotka sopivat niin 

 
93 Kuparinen 2008, 10–11. 
94 Laqueur 2006, 197–202.  
95 Dencik & Marosi 2016, 75–76.  
96 Dencik & Marosi 2016, 73.  



31 

 

ikään klassisen antisemitismin kategoriaan. Näissä vastauksissa kritiikin asiattomuus 

yhdistettiin ennen muuta väärään tietoon:  

Nun: [Ympärileikkauskritiikki on] Epäasiallista, väärään tietoon perustuvaa! 

Samoin käsityksissä, joissa kritiikkiä ei itsessään nähty antisemitistisenä huomattiin kuitenkin 

kritiikin potentiaali antisemitistisiin tarkoituksiin. Tämä potentiaalinen antisemitistisyys taas 

kuvattiin klassisen antisemitismin piirteisiin viitaten: 

Het: Kannatan [ympärileikkauksen] sallimista vasta täysi-ikäisille. Kritiikki itsessään saattaa kyllä olla 

antisemitistinen, koska se ei ehkä perustu tietoon ympärileikkauksesta vaan luuloihin. 

 

Alef: Ymmärrän [ympärileikkauskritiikin] nykytieteen valossa (psykologiset ja fysiologiset haitat). Näen 

sen kuitenkin myös [väylänä] syrjintään; siitä vedetään johtopäätöksiä juutalaisten alkukantaisuuteen, 

väkivaltaisuuteen ynnä muuta sellaista.  

Suomen juutalaisten käsitykset ympärileikkauskritiikin perusteluista ja lähtökohdista ovat siis 

keskeisiä kategorisoinnin kannalta ja niitä tarkastelemalla voi kritiikin sijoittaa klassisen 

antisemitismin luokkaan valistusantisemin lisäksi.  

6.2. Israel-lähtöinen antisemitismi  

Israel-lähtöinen antisemitismi kiteytyy Dencikin ja Marosin mukaan Euroopan juutalaisten 

kokemuksissa, joissa juutalaisiin kohdistetaan syrjintää heidän juutalaisuutensa vuoksi ja 

ennen kaikkea Israelin valtiota vastustavien asenteiden pohjalta. Tässä antisemitismin 

muodossa on Dencikin ja Marosin mukaan vahva poliittinen sävy ja usein salaliittoteorioihin 

nojaavaa ajattelua. Tutkijakaksikko ei kuitenkaan lue määritelmään Israel-kritiikkiä ja 

antisionismia sellaisenaan. He myös esittävät Israel-lähtöisen antisemitismin luokittelun 

parempana vaihtoehtona ’uusi antisemitismi’-termin käyttämiselle etenkin modernissa 

Euroopassa esiintyvän antisemitismin kuvaamisen yhteydessä.97     

 Israel-kritiikin ja boikottien antisemitistisyyttä reflektoivissa vastauksissa nousivat 

esille käsitykset vasemmistolaisista ja muslimeista kovasanaisimpina kritiikin esittäjinä. 

Nämä käsitykset Israelin vastustamiseen ja boikotteihin kytkeytyvistä ryhmittymistä vastaavat 

Dencikin ja Marosin kuvausta Israel-lähtöiseen antisemitismiin yleisimmin yhdistettävistä 

ryhmistä: äärivasemmistosta ja äärimuslimeista.98       

 Kun aineistoa tarkasteltiin Israel-lähtöisen antisemitismin rajauksia kirjaimellisesti 

seuraten, näyttäytyivät käsitykset tai kokemukset kyseisestä antisemitismin luokasta kuitenkin 

eksplisiittisesti tarkasteltuna yllättävän vähäisinä. Kyseiseen antisemitismin osaan ikään kuin 

 
97 Dencik & Marosi 2016, 71–72, 78.  
98 Dencik & Marosi 2016, 74–77. 
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käänteisesti sopivana kokemuksena aineistosta nousi esiin yhden vastaajan kuvaus 

epämiellyttävästä kokemuksesta: 

Dalet: Olen itse sellaisen [positiivisen stereotypian] kohteena, jossa Israelia palvova henkilö sai – – 

tietää, että olen juutalainen ja kysyi, saisiko koskettaa minua. Olipa kiusallista!  

Daletin kokemuksen voi ymmärtää Israel-lähtöisenä antisemitisminä siltä kantilta, että hän 

joutui oman juutalaisuutensa vuoksi epämiellyttävään tilanteeseen, jonka syynä olivat Israelia 

koskevat mielikuvat. Tämän ”käänteisesti” Israel-lähtöisen antisemitismin kokemuksen 

lisäksi, vain yhdessä vastauksessa ilmaistiin määritelmän alle selkeästi osuva käsitys: 

Alef: Israelin politiikka herättää paljon negatiivisia tuntemuksia. Israelin tekemä politiikka kuitenkin 

liitetään juutalaisuuteen, jolloin Israel negatiivisuus on juutalaisvastaisuutta. 

Alefin vastauksessa näkyy käsitys siitä, että Israelin politiikan herättämillä tunnoilla on yhteys 

juutalaisvastaisuuteen. Tämänkaltainen juutalaisvastaisuus toteutuu Alefin mukaan siten, että 

Israel ja juutalaiset nähdään toistensa vastaavuuksina, jolloin Israelia kohtaan ilmenevä 

negatiivisuus osoitetaan myös juutalaisille. Näin ollen voidaan puhua Israel-lähtöisestä 

antisemitismistä. Antisionismin ja antisemitismin rajaa määritelläänkin usein tarkastelemalla 

sitä tapaa, miten käsitettä ’juutalainen’ käytetään. Esimerkiksi, jos Israelia tarkastellaan juuri 

’juutalaisen’ edustajana sekä liittäen Israeliin juutalaisiin yhdistettäviä stereotypioita, 

katsotaan kyseessä olevan antisemitismi legitiimin kritiikin tai antisionismin sijaan.99

 Muutaman Israel-lähtöiseen antisemitismiin sopivan vastauksen ohella aineistosta 

nousi esiin pikemminkin käsityksiä, joiden sijoittaminen samaiseen luokkaan vaatii verrattain 

enemmän perustelua ja vääntöä. Samaten aineistossa näkyivät käsitykset, jotka sopisivat 

Israel-lähtöistä antisemitismin määritelmää paremmin ’uuden antisemitismin’ termin 

piiriin.100 Termin, joka ei taas ole Dencikin ja Marosin kokemuksen mukaan sopiva kuvaus 

antisemitismistä.101 Näitä kategorisoinnin kannalta hankalia käsityksiä eli käytännössä Israel-

kritiikin antisemitistisyyttä käsitellään seuraavassa luvussa. 

6.2.1. Israel-kritiikki ja boikotit Israel-lähtöisen antisemitismin muotoina 

Käsitykset, joissa Israelin kritisointi ja israelilaisiin kohdistuvat boikotit käsitetään 

antisemitisminä ovat eräänlaisia Israel-lähtöisen antisemitismin rajatapauksia. Näiden 

mielipiteiden sijoittaminen Israel-lähtöisen antisemitismin luokkaan ei ole kuitenkaan 

aukotonta, koska Dencik ja Marosi huomauttavat erikseen, että he eivät laske Israel-kritiikkiä 

 
99 Kuparinen 2008, 342.  
100 Esimerkiksi käsitykset antisionismista nykyaikaisena antisemitismin muotona, käsitykset Israel-kritiikistä 

kaksinaismoralistisina. 
101 Dencik & Marosi 2016, 71–72.  
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sellaisenaan määritelmään kuuluvaksi.102 Dencikin ja Marosin tekemien rajauksien tavoin, 

myös tämän tutkimuksen Suomen juutalaiset ilmaisivat käsityksiä siitä, että kaikenlaista 

Israel-kritiikkiä ei ole syytä pitää perustavanlaatuisesti antisemitisminä. Myöskään 

boikotteihin ei systemaattisesti suhtauduttu antisemitistisinä 

 Uuden antisemitismin ja antisionismin rajoja tarkastellut Alvin Rosenfeld linjaa, että 

Israel-kritiikin nimessä voidaan luoda Israelin valtiota demonisoivaa diskurssia, jolla 

käytännössä tähdätään sionismin horjuttamiseen ja juutalaisen kansallisvaltion olemassaolon 

kieltämiseen. Tämän kaltainen diskurssi ei tosin usein ole eettistä tarkastelua kestävää, 

”rakentavaa kritiikkiä” vaan pikemminkin osa uudenlaista ja retorisesti luovaa vihamielisyyttä 

juutalaista valtiota ja juutalaisia kohtaan.103 Dencik ja Marosi toki ilmaisevat myös omassa 

rajauksessaan, että Israel-kritiikki ei ole Israel-lähtöistä antisemitismiä sellaisenaan.104 Tästä 

sanavalinnasta sen voi päätellä olevan jollain tavalla mahdollista myös heidän käsityksiensä 

mukaan. Näitä seikkoja huomioiden aineistosta nousevia Suomen juutalaisten käsityksiä 

Israel-kritiikin antisemitistisyydestä voi lähteä tarkastelemaan Israel-lähtöisenä 

antisemitisminä.         

 Kyselylomakkeella saatujen vastausten perusteella useat Suomen juutalaiset kokevat 

Israel-kritiikin antisemitistisenä, jos kritiikillä pyritään vahingoittamaan joko juutalaista 

valtiota tai juutalaisia yleisellä tasolla. Kritiikki myös koetaan antisemitisminä, kun sen 

nähdään perustuvan harhaluuloihin, tiedonpuutteeseen tai kaksoisstandardeihin: 

Kaf: Se [Israel-kritiikki] on usein antisemitismiä, osin täydellistä tietämättömyyttä, mutta kun se 

perustuu todistettaviin asiatietoihin, se on yhtä oikeutettua, kuin minkä tahansa valtion arvostelu. 

Samekh: Israelia, kuin mitä tahansa valtiota saa ja täytyy kritisoida, jos on aihetta, mutta ei 

yksipuolisesti, kuten se usein valitettavasti tapahtuu. Yksipuolinen kritiikki ja kaksoisstandardien käyttö 

on melkein aina antisemitismiä.  

Myös boikottien antisemitistisyyttä reflektoitiin samankaltaisilla perusteluilla. 

Boikottien nähtiin etenkin menettävän merkityksensä, jos samanlaisia keinoja ei kohdisteta 

muihin valtioihin, joiden teot, kuten esimerkiksi Dalet muotoili, ”ovat paljon raaempia”. 

Boikottien kuvattiinkin olevan kritiikin tapaan kaksoisstandardien sävyttämiä, tekopyhiä sekä 

siviilien elämää haittaavia: 

Zajin: Uskon, että monet, jotka ottavat osaa boikotteihin tekevät sen osaltaan siitä syystä, että he haluavat 

tukea Palestiinalaisia. Uskon myös, että heillä monilla on antisemitistisiä ajatuksia. 

 
102 Dencik & Marosi 2016, 72.  
103 Rosenfeld 2016, 56.  
104 Dencik & Marosi 2016, 72. 
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He: On paljon, mistä ihmisten pitäisi luopua, jos boikotin haluaisi tehdä kunnolla, tuntuu ehkä vähän 

tekopyhältä muuten. Ja, kun taiteen, kulttuurin tai vastaavan tarjontaa aletaan rajoittamaan, niin 

mielestäni siinä mennään liian pitkälle – Ihmiset ja hallitus eivät ole yksi yhteen.  

Bet: – –tavalliset ihmiset kärsivät boikoteista, niin muslimit kuin juutalaisetkin – –. 

Näitä käsityksiä boikottien antisemitistisyydestä voidaan pitää osana Israel-lähtöistä 

antisemitismiä, kun käsityksiä tarkastellaan Israel-lähtöisen antisemitismin määritelmän 

avulla syntyvän ajatuskulun avulla. Israel-lähtöisyyden määritelmä on siis Dencikin ja 

Marosin mukaan juutalaisiin kohdistuvaa hyökkäystä näiden juutalaisuuden vuoksi, joka 

perustellaan Israelin vastustamisella. Keskeistä tässä antisemitismin muodossa on siis se, että 

juutalaiset rinnastetaan Israelin valtioon ja tämän rinnastuksen varjolla heitä kohtaan 

hyökätään ja syytetään jostakin, mistä Israel on vastuussa. Käsityksiä Israeliin tai israelilaisiin 

kohdistuvien boikottien antisemitistisyydestä voi siis pitää Israel-lähtöisen antisemitismin 

määritelmään sopivina, koska boikotit toteutetaan Israelin politiikkaan vedoten, jolloin 

boikoteista kärsii israelilainen, käytännössä juutalainen, oman israelilaisuutensa vuoksi. Näin 

ollen antisemitistiseksi käsitettyjä boikotteja voi pitää esimerkkinä Israel-lähtöisestä 

antisemitismistä.          

 Suomen juutalaisten käsitykset, joissa Israel-kritiikki koetaan antisemitistisenä, onkin 

haastavampaa sovittaa Israel-lähtöisen antisemitismin piiriin. Tämä tehtävä olisi toki 

vaivattomampi, jos oletettaisiin Dencikin ja Marosin tarkoittavan, että ”kritiikki sellaisenaan” 

on luonteeltaan rakentavaa. Tällöin voisi olettaa, että esimerkiksi harhaluuloihin perustuva 

kritiikki olisi myös heidän näkemyksiensä mukaan antisemitismiä. Tätä oletusta ei kuitenkaan 

käytetä yksinään analyysia ohjaavana. Sen sijaan Israel-kritiikin kuuluvuutta Israel-lähtöisen 

antisemitismin määritelmään lähestytään Suomen juutalaisten kokemuksien ja käsityksien 

kautta.            

 Ensinnäkin Suomen juutalaiset ilmaisivat vastauksissaan henkilökohtaisia 

kokemuksiaan antisemitistiseksi käsittämästään Israel-kritiikistä. He kokivat tällaisen kritiikin 

tulevan juutalaisuuden ulkopuolelta ja eritoten suomalaisen median toimesta, joka näyttäytyi 

heidän mukaansa yksipuolisen uutisoinnin merkeissä: 

Bet: – – Ihan sama mitä Israel tekee, uutisissa lukee täälläkin Suomessa, että ”Israel hyökkäsi”. Siellä ei 

koskaan lue, että arabit lähettivät 900 ohjusta Israelin siviilien päälle kolmesta suunnasta – –.  

Tet: [Israel-kritiikki on] Täysin epäoikeudenmukaista tietämättömyyttä, joka usein perustuu median 

yksipuolisuuteen. 

Kritiikin voi nähdä sopivan Israel-lähtöiseen antisemitismiin Betin ja Tetin vastauksien 

kaltaisia käsityksiä tarkastelemalla. Nimittäin vastaajat, jotka kokevat lukemansa tai 

kuulemansa kritiikin tai Israelia koskevan uutisoinnin antisemitistisenä tulevat kokeneeksi 
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antisemitismiä, joka kumpuaa reaktioista Israeliin. Samaten, jos Suomen juutalainen, joka 

käsittää kritiikin antisemitistisenä käsittää myös Israelin ennen kaikkea juutalaisuutta 

edustavana, saattaa ymmärtää juutalaisuutta edustavan valtion kritiikin hyökkäyksenä 

juutalaisuutta ja siten juutalaista yhteisöä tai yksilöä vastaan.    

 Keskeistä näissä kategorisoinneissa ovat nimenomaan juutalaisten käsitykset ja 

kokemukset eivätkä esimerkiksi kritiikin antajien tai antisemitistiseksi ymmärrettyjen uutisten 

lähtökohdat, jotka eivät välttämättä ole juutalaisvastaisuudesta kumpuavia. 

Tutkimusaineistosta tehdyt havainnot kuitenkin osoittavat, että juutalaisten omia käsityksiä 

kritiikin antisemitistisyydestä on perusteltua tarkastella myös Israel-lähtöisen antisemitismin 

parissa, sillä raja ”rakentavan ja antisemitistisen kritiikin” välillä ei ole yksiselitteinen. 

 Dencikin ja Marosin päätös rajata Israelin ja sionismin kritiikki Israel-lähtöisen 

antisemitismin määritelmän ulkopuolelle on jokseenkin ristiriidassa sen kanssa, että 

tutkijakaksikko perustelee antisemitismien malliaan kuvaamalla, että juutalaiset voivat kokea 

ja käsittää antisemitismin hyvin vaihtelevasti, jolloin ”yksi antisemitismi” ei riitä kuvaamaan 

Euroopassa koettua antisemitismiä. He myös perustelevat valistusantisemitismin 

määritelmänsä viittaamalla nimenomaan siihen, että juutalaiset saattavat kokea ja käsittää ei-

juutalaisvastaisista lähtökohdista tulevaa kritiikkiä antisemitistisenä, koska kritiikkiin liittyy 

historiallisesti kipeitä konnotaatioita.105 Tältä kantilta on syytä kysyä, miksi antisemitistiseksi 

koettu Israel-kritiikki ei saa tutkijakaksikolta samankaltaista tunnustusta kuin juutalaisten 

tapojen kritisoimisen tuottama mielipaha. Vihansävytteisen historian takia on helppo 

ymmärtää juutalaisten herkkyys kokea rakentavakin Israel-kritiikki antisemitismisenä samoin 

kuin valistusantisemitismi. Tästä syystä myös kokemukset Israel-kritiikistä tarvitsevat oman 

kategoriansa yhdenlaisena käsityksenä antisemitismistä. 

6.3. Valistusantisemitismi  

Valistusantisemitismillä kuvataan Dencikin ja Marosin jaottelussa antisemitismiä, joka 

ilmenee keskeisten juutalaisten perinteiden, kuten ympärileikkauksen ja rituaaliteurastuksen, 

kritiikkinä. Dencikin ja Marosin mukaan valistusantisemitismin ilmentäjät ovat tyypillisesti 

arvoiltaan liberaaleja ja kritiikki yleensä perustellaan humanitäärisillä lähtökohdilla. 

Tutkijakaksikko perustelee kyseisen määritelmän tarpeellisuutta sillä, että vaikka kaikessa 

kritiikissä ei käytännössä olisi juutalaisvastaisia lähtökohtia juutalaiset saattavat tästä 

huolimatta käsittää kritiikin antisemitistisenä. Käsite on näin ennen kaikkea työkalu, jonka 

 
105 Dencik & Marosi 2016, 64–65, 72–73.  
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avulla voidaan kuvata juutalaisten omia käsityksiä ja kokemuksia juutalaisvastaisuudesta.106

 Dencik ja Marosi esittävät valistusantisemitismin olevan ennen kaikkea 

protestanttisten yhteiskuntien ilmiö.107 Tältä kantilta ei ole siis sinänsä yllättävää, että Suomen 

juutalaisilla on kokemuksia kyseisestä antisemitismin muodosta. Suomen juutalaisten 

käsitykset antisemitismistä suhteutuivatkin valistusantisemitismin määritelmään hyvin 

osuvasti, sillä monet vastaajat kokivat juutalaisten tapojen kritiikin antisemitistisenä tai 

juutalaisvastaisista lähtökohdista kumpuavana. Aineistosta nousi tosin aivan vastakkaisiakin 

näkemyksiä, joissa ympärileikkauskritiikkiin suhtauduttiin asiallisena tai jopa tarpeellisena 

kritiikkinä. Valistusantisemitismin käsite toimi näin ollen hyvin havainnollistavana 

apuvälineenä aineiston analyysissä. 

6.3.1. Ympärileikkauskritiikin ja Israel-kritiikin antisemitistisyys 

Valistusantisemitismin määritelmän alle sopivat Suomen juutalaisten käsitykset 

ympärileikkauskritiikistä olivat monimuotoisesti perusteltuja. Yhdeksi keskeiseksi 

näkemykseksi ympärileikkauskritiikistä nousivat mielikuvat kritiikistä nimenomaan 

juutalaista uskontoa tai kulttuuria loukkaavana. Tällaiset näkemykset perustuivat esimerkiksi 

käsityksiin kritiikin esittäjistä juutalaista uskoa ymmärtämättöminä ja vastustavina toimijoina, 

jotka eivät tiedä, mistä he puhuvat:  

Bet: He eivät ymmärrä Raamatun käskyä ja Raamatun auktoriteettia. Sitä paitsi ympärileikkaukset tekee 

asiaan vihkiytynyt ammattilainen – –.  

Kaf: Se [ympärileikkaus] on Liiton merkki ja sellaisena juutalaisuuden perustaa. 

Uskonnolliset ja kulttuuriset perusteet liitettiin ympärileikkauskritiikin arvosteluun myös 

vastauksissa, joissa peräänkuulutettiin leikkauksen perustavanlaatuista tärkeyttä juutalaisen 

identiteetin kannalta. Tätä painotettiin esimerkiksi vertaamalla perinteisen kosher-ruokavalion 

noudattamista ympärileikkauksen tärkeyteen: 

Jod: Poikien ympärileikkaus on ehdottomasti edelleen sallittava.  – – En ylläpidä kosheria, mutta olin 

ehdoton tämän ylläpitämisestä lasteni kohdalla. 

Tästä näkökulmasta ympärileikkauskritiikki tai ehdotukset rituaalin kieltämisestä näyttäytyvät 

kuin uhkatekijänä yksilöiden oikeudelle juutalaisen identiteetin muodostamiseen ja 

ylläpitoon.          

 Vastauksissa esitettiin myös näkemyksiä siitä, että kritiikin lähtökohdat ovat 

tiedonpuutteessa ja vääristyneissä mielikuvissa. Näissä vastauksissa tuotiin esille 

 
106 Dencik & Marosi 2016, 73–74.  
107 Dencik ja Marosi 2016, 73.  
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negatiiviseksi koettua rinnastusta sekä juutalaisen ja islamilaisen ympärileikkauksen että 

juutalaisen ympärileikkauksen ja tyttöjen sukupuolielimien silpomisen välillä: 

Vav: Mielestäni tässä sekoitetaan juutalaisten ympärileikkaus (joka tapahtuu poikalapsen ollessa 8 

päivän ikäinen) kun taas muslimit ympärileikkauttavat pojat 13v. ikäisinä sekä ”silpovat” tyttölapsia. 

Kaksi täysin eri asiaa – –.  

Gimel: Vastustus on ihan valtavirtaa, joten keskusteluihin ei jaksa hankkiutua usein. Ihmiset eivät edes 

tajua, miten se eroaa naisten silpomisesta ja he puhuvat molemmista yhtä aikaa. Keskustelua on hyvin 

hankala käydä, koska ihmiset ovat hyvin aggressiivisia vastustaessaan sitä. 

Vastaajat siis näkevät ympärileikkauskritiikin harhaluuloihin perustuvana. Dencik ja Marosi 

taas kuvaavat valistusantisemitismin lähtökohtia humanitäärisiksi, vaikka he myös tahollaan 

huomaavat, että kritiikin taustalla voi yhtä hyvin olla esimerkiksi klassista antisemitismiä 

seuraavia asenteita.108 Humanitäärisiksi ymmärretyt perustelut voivat toki olla tiedollisesti 

epätarkkoja siinä missä pahansuopakin kritiikki. Vastauksissa tuli tosin esille myös 

näkemyksiä, joissa kritiikin hyvää tarkoittavat humanitääriset taustat kuitenkin tunnistettiin, 

vaikka kritiikki koettiin siitä huolimatta kielteisesti: 

Dalet: – – Toki sillä [ympärileikkauskritiikillä] halutaan suojella avuttomia poikavauvoja, mutta 

samalla kielletään juutalaisen uskonnon tapoja.  

 Vastauksissa ilmaistiin myös ärtymystä sitä kohtaan, että ei-juutalaiset käyvät aiheesta 

keskustelua. Tässä yhteydessä tulivat myös esille vastaajien käsitykset kritiikkiä esittävistä 

tahoista eli käytännössä heistä, jotka koetaan antisemiiteiksi: 

Lamed: Samaan hengenvetoon, kun ihmiset kritisoivat ympärileikkausta, he hyvällä omatunnolla 

nauttivat ehtoollista, jonka sanomallisuus liittyy Jeesuksen ruumiiseen ja vereen. 

Mem: [Ympärileikkauskritiikki on] Perusteetonta. Taustalla vasemmistolainen juutalaisvastaisuus. 

Lamedin vastauksessa tule ilmi käsitys kritisoijista kristittyinä, jotka arvostelevat juutalaista 

uskontoa, kun taas Mem yhdistää kritiikin ennen kaikkea vasemmistolaiseen 

juutalaisvastaisuuteen. Lamedin ja Memin käsitykset sopivatkin Dencikin ja Marosin 

kuvaukseen valistusantisemitismin tyypillisistä edustajista eli kristityistä ja poliittisesta 

vasemmistosta.109           

 Valistusantisemitismiin sopivat teemat näyttäytyivät aineistossa 

ympärileikkauskritiikin teeman lisäksi Israel-kritiikin antisemitistisyyttä reflektoivissa 

vastauksissa. Dencik ja Marosi toki kuvaavat valistusantisemitismillä ennen muuta 

juutalaisten tapojen kritiikkiä.110 Kuitenkin, koska Suomen juutalaiset käsittivät Israel-

 
108 Dencik & Marosi 2016, 73–74.  
109 Dencik & Marosi 2016, 80 
110 Dencik & Marosi 2016, 73.  
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kritiikin myös potentiaalisesti juutalaisuutta loukkaavana, voidaan Israel-kritiikkiä tarkastella 

valistusantisemitismiin liittyvänä ilmiönä: 

He: – – omat mielipiteeni Israelin valtiota, hallitusta kohtaan ovat hieman tavallista ”ankarammat” ja 

mielestäni täytyy pystyä olemaan kritiikkinen. On kuitenkin täysi ero niin sanotulla sionistiajattelulla ja 

loputtomien siirtokuntien rakentamisella verrattuna juutalaisen valtion oikeuteen olla olemassa. – – 

kritiikillä ja vihalla on suuri ero! – – 

Hen kommentti on hyvä esimerkki vastaajien peräänkuuluttamasta kohtuullisuudesta 

kritiikissä, jonka nähdään lipuvan juutalaisvastaisuuteen silloin, kun Israelin valtion oikeus 

olla olemassa mitätöidään. Samaten vastaukset, joissa kritiikin ja boikottien taustalla nähtiin 

myös humanitäärisiä perusteluita sopivat valistusantisemitismin piiriin: 

Tet: [Boikotointi on] Typerää, jollei boikotoida Venäjää, Kiinaa, arabimaita ja niin edelleen, jotka 

rikkovat ihmisoikeuksia.  

He: – – Ihmiset ja hallitus eivät ole yksi yhteen – – toki, jos kokee kritiikin ja boikotin olevan se oikea 

tapa toivoisin näkeväni yhtä vahvaa rintamaa myös muita valtioita kohtaan, joiden tiedetään/koetaan 

rikkovan ihmisoikeuksia tai koetaan problemaattiseksi.  

Tetin ja Hen kommenteista näkeekin tyytymättömyyden kaksoisstandardeihin sekä käsityksen 

siitä, että Israelia todella voisi boikotoida, jos muita ihmisoikeuksia rikkovia maita 

boikotoitaisiin samoin säännöin. Israel-kritiikkiä reflektoivissa vastauksissa tulivat myös 

esille käsitykset vasemmistosta kritiikkiä ilmaisevana ryhmänä, joka yhtä lailla sopii 

valistusantisemitismin profiiliin: 

Mem: Israelia voi ja pitääkin kritisoida, kuin mitä tahansa muuta valtioita. Ihme vaan, että 

vasemmistoeliitti ei ole kiinnostunut muiden valtioiden asioista Lähi-idässä – –. [boikottien] taustalla 

vaikuttaa vasemmistolainen juutalaisvastaisuus.   

Israelin kritisoimisen, boikottien sekä juutalaisten tapojen kritiikin käsittämiseen 

antisemitistiseksi voi olla monenlaisia syitä. Ympärileikkauskritiikin käsittäminen 

antisemitistiseksi voi liittyä esimerkiksi yksilön vahvaan uskonnolliseen tai kulttuuriseen 

identiteettiin osana omaa juutalaisuuttaan.  Samoin Israel-kritiikin kokeminen 

antisemitistisenä voi johtua siitä, että Israelilla on erityinen merkitys henkilön juutalaiselle 

identiteetille. Tällöin omaa identiteettiä koskeva kritiikki saatetaan kokea negatiivisemmin. 

 Tämän tutkimuksen aineiston kannalta on kuitenkin selvää, että kaikki juutalaiset eivät 

koe kritiikkiä juutalaisvastaisena. Suomen juutalaisten vastauksista nousikin esiin kantaa 

ottavia mielipiteitä, joissa ympärileikkauskritiikkiä tai Israel-kritiikkiä ei koettu 

antisemitistisenä. Näissä vastauksissa kritiikkiin enemmänkin yhdyttiin:  

Zajin: Rehellisesti, mielestäni ympärileikkausta ei tulisi tehdä lapselle, joka ei voi päättää omasta 

puolestaan. Ymmärrän, että leikkaus paranee hitaammin aikuisilla ja siinä on aikuiselle enemmän 

riskejä, mutta olen samaa mieltä kaiken kritiikin kanssa, mitä tämä tapa saa. siinä ei ole mitään 

antisemitististä. – – Mielestäni rakentava kritiikki Israelin politiikkaan kohtaan ei ole antisemitististä. 

Gimel: Ne [Israelin boikotit] eivät ole antisemitismiä.  
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Zajinin ja Gimelin asennoitumiset kritiikkiin ja boikotteihin siis osoittavat, että kaikkien 

juutalaisten käsitykset kritiikistä eivät suinkaan sijoittaudu Dencikin ja Marosin 

valistusantisemitismin lokeroon. Tällaisia käsityksiä omaavat juutalaiset saattavat esimerkiksi 

olla vieraantuneempia Israelista tai juutalaisista tavoista verrattuna juutalaisiin, jotka kokevat 

kritiikin täysin asiattomana. 

 Vieraantumisen tai kritiikkiä kohtaan sallivamman asenteen taustaksi voi taas Suomen 

juutalaisten kohdalla esittää suomalaisen yhteiskunnan modernia ja sekulaaria ilmapiiriä. 

Suomalaista yhteiskuntaa voi kuitenkin pitää yhtenä mahdollisena kasvualustana myös 

juutalaisen yhteisön sisällä syntyville kriittisille asenteille sisäryhmää ja sen tapoja kohtaan. 

Dencik ja Marosi nimittäin epäilevät esimerkiksi ruotsalaisten juutalaisten verrattain 

sallivamman asenteen Israel-kritiikkiä kohtaan johtuvan ruotsalaisen yhteiskunnan Israel-

vastaisesta diskurssista. Samoin he esittävät valistusantisemitismiin sopivan antijuutalaisen 

diskurssin olevan ennen kaikkea protestanttisten ja modernien valtioiden ilmiö.111 Tältä 

kantilta siis myös hyvin länsinaapurinsa kaltaisen Suomen voi nähdä maana, jossa on 

sallivampi ilmapiiri niin kutsuttua antijuutalaista ja Israel-kriittistä diskurssia kohtaan, jolloin 

on myös ymmärrettävää, että diskurssi vaikuttaa myös maan juutalaiseen väestöön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
111 Dencik & Marosi 2016, 72–73.  
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7. Lopuksi 

7.1. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tutkielmassa selvitettiin Suomen juutalaisten käsityksiä antisemitismistä ja antisemitismin 

määrittelystä. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla, jonka 

kysymyksien teemoina olivat ympärileikkaus- ja Israel-kritiikki, boikotit Israelia ja 

israelilaisia kohtaan sekä niin kutsutut positiiviset stereotypiat. Kyselylomakkeella saatiin 

kaikkiaan 15 vastausta Suomen juutalaisilta. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimi 

antisemitismin käsitteenmäärittelyn moninaisuus ja aineiston analyysimenetelmäksi valikoitui 

teoriaohjaava sisällönanalyysi. Analyysiä joustavasti ohjaavana teoriana hyödynnettiin 

sosiologien Lars Dencikin ja Karl Marosin antisemitismien mallia, jossa antisemitismi on 

jaettu kolmeen luokkaan: klassiseen antisemitismiin, Israel-lähtöiseen antisemitismiin ja 

valistusantisemitismiin.         

 Suomen juutalaisten käsitykset antisemitismin määrittelystä ja erilaisten teemojen 

antisemitistisyydestä näyttäytyivät analyysissä monella tapaa Dencikin ja Marosin 

kolmijakoiseen malliin sopivana. Erityisesti kyselyyn vastanneiden omin sanoin muodostamat 

antisemitismin määritelmät olivat sisällöltään klassisen antisemitismin määritelmän mukaisia. 

Määritelmissä painotettiin näin käsitystä antisemitismistä stereotypioihin, salaliittoteorioihin 

ja rotuopillisiin seikkoihin perustuvana vihanmuotona. Klassista antisemitismiä kuvasivat 

myös kyselyyn vastanneiden käsitykset Israel-kritiikistä ja boikoteista harhaluuloihin ja 

syntipukkiajatteluun pohjautuvana ilmiönä. Myös ympärileikkauskritiikkiä reflektoivissa 

vastauksissa nousi esiin käsityksiä kritiikistä väärään tietoon ja ennakkoluuloihin perustuvana, 

minkä takia lähtökohtaisesti valistusantisemitismiin kuuluva ympärileikkauskritiikki oli 

sovitettavissa myös klassisen antisemitismin piiriin, jos käsitykset kritiikin perusteluista 

otettiin huomioon. Suomen juutalaisten käsitykset positiivisista stereotypioista sopivat myös 

klassisen antisemitismin luokkaan ja ne koettiin kyselyssä järjestäen negatiivisesti, jonka takia 

tutkimuksessa huomattiin, että ’positiivinen stereotypia’ termin käyttäminen oli epätarkkaa.

 Israel-lähtöinen antisemitismi ei noussut aineistosta vahvana, jos Suomen juutalaisten 

käsityksiä esimerkiksi Israel-kritiikin ja boikottien antisemitistisyydestä tarkasteltiin Dencikin 

ja Marosin määritelmää vain kirjaimellisesti seuraten. Tutkijakaksikko ei nimittäin lue Israel-

kritiikkiä sellaisenaan Israel-lähtöisen antisemitismin määritelmäänsä. Analyysissä kuitenkin 

huomattiin, että esimerkiksi juutalaisvastaiseksi koettu Israelia-kritiikki voidaan nähdä Israel-

lähtöisenä antisemitisminä, kun tarkastelussa tunnustetaan yksilön kokemus antisemitismistä: 

kokemus jonkin asian antisemitistisyydestä on kokijalle itselleen tosi ja kun koettu 
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antisemitismi liittyy Israeliin, voidaan puhua Israel-lähtöisestä antisemitismistä.  

 Valistusantisemitismin määritelmä suhteutui varsin hyvin Suomen juutalaisten 

käsityksiin ympärileikkauskritiikin antisemitistisyydestä ja myös käsitykset Israel-kritiikistä 

olivat sovitettavissa valistusantisemitismiin. Suomen juutalaiset nimittäin näkivät Israel- ja 

ympärileikkauskritiikin perusteluissa samankaltaisuuksia: vetoomuksia ihmisoikeuksien ja 

humanitääristen seikkojen puolesta. Ympärileikkauskritiikkiin kuitenkin suhtauduttiin 

vastauksissa myös antisemitistisenä tai vähintäänkin epätarkkuuksia sisältävänä arvosteluna. 

Kritiikin pystyi ymmärtämään näin eräänlaisena kaksiteräisenä miekkana: toisaalta sillä 

pyritään suojelemaan poikavauvojen fyysistä koskemattomuutta, mutta toisaalta sillä uhataan 

juutalaisen uskonnon ja kulttuurin tärkeää perinnettä. Vastauksissa nousi myös esiin käsitys 

kritiikin esittäjistä sekä ympärileikkaus- että Israel-kritiikin kohdalla vasemmistolaisina ja 

kristillistaustaisina. Nämä käsitykset vastasivat myös Dencikin ja Marosin kuvausta 

keskeisistä valistusantisemitismin ilmentäjistä.112    

 Tutkimuksen perusteella Suomen juutalaisten käsityksiä antisemitismistä voi siis 

kuvata sujuvasti eritoten klassisen antisemitismin käsitteen kautta. Sekä vastaajien 

määritelmät antisemitismille että heidän käsityksensä ympärileikkaus- ja Israel-kritiikistä ja 

positiivisista stereotypioista vastasivat sisällöiltään Dencikin ja Marosin klassisen 

antisemitismin piirteitä. Käsityksissä näkyivät näin ollen mielikuvat stereotypioista, 

harhaluuloista ja rasismista keskeisinä juutalaisvastaisuuden muotoina.    

 Analyysissä nousi esiin myös Suomen juutalaisten kokemukset 

ympärileikkauskritiikistä ja suhtautuminen kritiikkiin antisemitisminä. Valistusantisemitismi 

osoittautui siis heidän näkemyksissään elinvoimaiseksi. Tämä on mielenkiintoinen löydös, 

koska Sabina Sweinsin kyselytutkimuksessa, jossa tutkittiin Suomen juutalaisten kokemuksia 

antisemitismistä, vain yksi informantti kuvasi kokemuksen, jonka Sweins kategorisoi 

Dencikin ja Marosin mallin mukaan valistusantisemitismiksi. Kyseinen kokemus myös liittyi 

informantin kokemukseen juutalaisten ruokatapojen kritiikistä, eikä suoraan 

ympärileikkauksen tai rituaaliteurastuksen kritiikkiin.113 Tässä tutkimuksessa taas 15 

vastaajan joukosta useampi henkilö viittasi omakohtaisiin kokemuksiinsa, joissa he olivat 

kohdanneet tai kuulleet antisemitistiseksi kokemaansa ympärileikkauskritiikkiä. Tämän 

tutkimuksen informantit myös viittasivat ympärileikkauskritiikin antisemitistisyydessä 

 
112 Dencik & Marosi 2016, 80.  
113 Sweins 2018, 70–74. Kyselytutkimukseen vastasi 113 juutalaista, mutta vain 15 vastaajaa kuvasi 

kokemuksiaan omin sanoin. Useamman avoimesti kuvatun kokemuksen saaminen olisi voinut nostaa myös 

valistusantisemitismiin sopivien kokemuksien määrää Sweinsin tutkimuksessa. 
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julkiseen keskusteluun (johon heitä oli tosin kysymyksen virikkeellä ohjattu114). Näin on 

perusteltua pohtia, että johtuuko valistusantisemitismin esiintyvyyttä koskeva eroavaisuus 

Sweinsin ja tämän tutkimuksen välillä vain siitä, että Sweins ei pyytänyt tutkimuksensa 

kohteita reflektoimaan asiaa julkisen keskustelun kannalta ja siten suhteuttamaan omaa 

kokemustaan ympärileikkauskritiikkiin.      

 Tutkimuksessa huomattiin, että siinä missä Lars Dencikin ja Karl Marosin 

valistusantisemitismin malli perustui juutalaisten omien käsityksien painottamiseen 

juutalaisten tapojen kritiikin antisemitistisyyden määrittelyssä, eivät he soveltaneet samaista 

periaatetta juutalaisten kokemuksiin Israel-kritiikin antisemitistisyydestä.115 Dencikin ja 

Marosin mallin keskeisin yhteensopimattomuus Suomen juutalaisten käsityksien kanssa 

nousikin esiin suhteessa kysymykseen Israel-kritiikin antisemitistisyydestä. 

Tutkimusaineistosta nousi useita käsityksiä, joissa Israel-kritiikki koettiin antisemitistisenä tai 

potentiaalisesti antisemitistisenä. Näitä käsityksiä ei kuitenkaan voinut suoraan sijoittaa 

Israel-lähtöisen antisemitismin määritelmän alle, koska Dencik ja Marosi eivät lue kritiikkiä 

sellaisenaan määritelmäänsä.116        

 Tämä tutkijakaksikon tekemä rajaus teki mallin soveltamisesta hankalaa, koska 

rajauksen tähden verrattain keskeinen osa Suomen juutalaisten antisemitismiksi käsittämistä 

asioista jäi käytännössä mallin ulkopuolelle ja ilman omaa antisemitismin luokkaansa. Tässä 

tutkimuksessa kuitenkin katsotaan, että juutalaisen kokemus ja käsitys kritiikin 

antisemitistisyydestä, vaikka sitten sellaisenaan, luo jo itsessään antisemitismin luokan, jossa 

Israel-kritiikki edustaa antisemitismiä. Dencikin ja Marosin mallia ei voi siis pitää Euroopan 

juutalaisten käsityksiä kokonaisvaltaisesti kuvaavana, saati perustavanlaatuisesti 

monimuotoisia käsityksiä tunnustavana.  

7.2. Reflektio ja suunnitelmat jatkotutkimukselle  

Tutkimuksen tekeminen oli antoisaa ja tunsin itseni etuoikeutetuksi saadessani käsitellä 

kyselyyn vastanneiden pohdintoja juuri niiden kysymyksien suhteen, jotka olivat minua niin 

pohdituttaneet. Tutkimuksen aihetta olisi mielekästä tarkastella vielä syvällisemmin, sillä 

tässä tutkimuksessa ei päästy pureutumaan niihin syihin ja taustoihin, jotka ovat muokanneet 

Suomen juutalaisten käsityksiä antisemitismistä henkilökohtaisella tasolla. Näitä syitä voitiin 

vain arvella Dencikin ja Marosin pohdintoihin viitaten.     

 Yksi syy syvällisyyden puutteelle voidaan yhdistää tutkimuksen 

 
114 Kts. Liite 1 ja 2, kysymys 2.  
115 Dencik & Marosi 2016, 72–73.  
116 Dencik & Marosi 2016, 72.  
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aineistonkeruumenetelmään eli sähköiseen kyselylomakkeeseen, jonka parissa ei synny 

varsinaista vuorovaikutusta tutkijan ja tutkittavien välille. Kasvokkain ja henkilökohtaisesti 

haastattelemalla, lisäkysymyksillä tai tarkennuksilla olisikin ytimekkäitä vastauksia antaneilta 

vastaajilta todennäköisesti saanut laaja-alaisempaa pohdintaa aiheiseen liittyen. Tässä 

tutkimuksessa saatuja tuloksia voisi kuitenkin hyödyntää käsityksien taustoja selvittäen 

lisäkysymyksien muodostamiseen.       

 Kiinnitin myös huomiota Dencikin ja Marosin tutkimuksen lähtökohtiin, joissa 

juutalaisvastaisuutta tarkasteltiin ei-juutalaisena ilman tarkempia selityksiä.117 Samoin tekivät 

tämän tutkimuksen analysoitavana olleet Suomen juutalaiset, jotka viittasivat vastauksissaan 

antisemitismiin ei-juutalaisena. Toki näiden rajausten takana voivat hyvin olla käsitykset siitä, 

että juutalainen ei vain voi olla antisemiitti. Tässäkin tutkimuksessa kuitenkin nousi esille 

juutalaisten näkemyksiä antisemitismistä, jotka olivat keskenään ristiriitaisia. Jotkut 

vastaajien ilmaisevat käsitykset esimerkiksi Israelista olisi voinut nähdä taas toisen vastaajan 

käsityksiä seuraten antisemitistisinä. Kansainvälisessä kontekstissa esimerkiksi Israelia 

kritisoivista tai sionismista irtisanoutuvista juutalaisista on käytetty omaa halventavaa 

nimitystään ’itseään vihaava-’ tai ’itseään halveksiva -juutalainen’.118 Israelia voimakkaasti 

kritisoivista juutalaisista on myös käytetty tutkimuskirjallisuudessa termiä ’progressiivinen 

juutalainen’, sillä näin Israeliin kriittisesti suhtautuvien juutalaisten kerrotaan kutsuvan 

itseään.119 Tämän kaltaiset käsitykset ’itseään vihaavista juutalaista’ tai ’progressiivisista 

juutalaisista eivät kuitenkaan nousseet aineistosta esiin. Vastaajien käsitykset antisemitismistä 

pitäytyivät sillä linjalla, että antisemitismi tulee ei-juutalaisten taholta eikä ”juutalaislähtöistä 

juutalaisvastaisuutta” erikseen noteerattu vastauksissa. Näin ollen Suomen juutalaisten 

käsityksiä sisäryhmänsä antisemitistisyydestä ei voi tämän tutkimuksen perusteella kuin 

teoretisoida ja pyrkiä tarkastelemaan tulevassa tutkimuksessa.  

 Polarisoitunut julkinen keskustelu ja informaatiotulva tuottavat kasvualustaa 

kaikenlaisten ääriliikkeiden ja siten myös juutalaisvastaisten asenteiden leviämiselle, minkä 

takia olisi tarpeellista selvittää myös suomalaisen antisemitismin elinvoimaisuutta ja 

manifestoitumisen kanavia tarkemmin. Vastauksissa esiintynyt tyytymättömyys suomalaisen 

median Israelia koskevaa uutisointia kohtaan tuottaa myös tahollaan mielenkiintoisen 

 
117 Dencik & Marosi 2016, 61–81. Dencik ja Marosi siis viittaavat EU:n perusoikeusviraston juutalaisille 

osoitettuun kyselytutkimukseen, jossa kysymyksenasettelu on järjestäen tyyliltään ”oletko kuullut ei-juutalaisen 

sanovan” tai ”oletko todistanut ei-juutalaisen tekevän” ja niin edelleen. He eivät problematisoi antisemitismin ei-

juutalaisuutta, joten heidän voi nähdä niin sanotusti sitoutuvan ajatukseen. 
118 Finlay 2005, 201–222. ‘Self-loathing/self-hating-jew’, olen itse kääntänyt termit muotoon ’itseään vihaava/ 

’itseään halveksiva -juutalainen’. 
119 Rosenfeld 2016, 57–58.  
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lähtökohdan Suomen median objektiivisuuden tarkasteluun. Koska tiedonpuute muodostui 

tutkimuksessa kuin omaksi teemakseen, olisi siihen liittyvän jatkotutkimuksen suunnittelu 

hedelmällistä.            

 Tätä tutkimusta tehdessäni sain ennen kaikkea tärkeän muistutuksen siitä, kuinka 

moninaisista lähtökohdista ihmiset tulkitsevat käsitteitä ja kielenkäyttöä. Tämän huomasin 

konkreettisesti positiivisia stereotypioita käsittelevän kysymyksen vastauksissa. Olin nimittäin 

arvellut, että juutalaisia koskeviin positiivissävytteisiin yleistyksiin, kuten ”juutalaiset ovat 

keskimääräistä älykkäämpiä”, reagoitaisiin huvittuneina tai ainakin vähemmän ärsyyntyneinä 

kuin negatiivisiin yleistyksiin. Reaktiot positiivisia stereotypioita koskevaan kysymykseen 

olivat kuitenkin jyrkempiä ja loukkaantuneempia kuin odotin ja tunsin jopa hieman 

syyllisyyttä käytettyäni termiä ”positiivinen stereotypia”. Tästä huolimatta koen kysymyksen 

esittämisen olleen hyödyllistä, sillä sen avulla voin välittää tärkeän viestin Suomen 

juutalaisilta: kaikenlaisista stereotypioista on syytä luopua. Stereotypioita on toki itse kullakin 

ja ne on usein omaksuttu tiedostamatta. Vähin, mitä jokainen voi kuitenkin tehdä on kohdella 

yksilöitä yksilöinä ilman ennakko-oletuksia ja ennen kaikkea kunnioituksella. Stereotypioihin 

liittyen kyselyyn vastannut Zajin painottikin havainnollistavasti monimuotoisuuden 

merkitystä:   

Ei ole edes kahta ihmistä, jotka käsittäisivät juutalaisuuden samalla tavalla. Juutalainen usko ja 

juutalaisuus ovat kompleksisia, monimuotoisia ja yksilötasolla ne voivat näyttäytyä aivan yhtä 

aaltoilevasti, kuin kaikki muutkin asiat. 

Tarjottuani tutkimuksessa pienimuotoista yleistystä Suomen juutalaisten käsityksistä on 

tutkielmani sopivaa päättää tähän monimuotoisuuden tiedostamiseen. 
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Liitteet 

Liite 1 – Haastattelukysymykset 

 

Pro-gradu tutkielma: Suomen juutalaisten käsityksiä antisemitismistä 

 

Kysely Suomen juutalaisille heidän käsityksistään antisemitismistä – vastausaika 31.12.2019 

asti. 

 

Tämä kysely on osa teologian ja uskonnontutkimuksen pro-gradu tutkielmaa, jossa tutkitaan 

Suomen juutalaisten käsityksiä antisemitismistä. 

Voit vastata kysymyksiin niin pitkästi tai lyhyesti kuin haluat. Kysymykset on jaoteltu 

valittuihin antisemitismiin liittyviin teemoihin. Pyydän sinua pohtimaan vastauksissasi kunkin 

teeman suhdetta antisemitismiin.  

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksella ja anonyymisti. 

 

Kiitokset vastauksista ja mielenkiinnosta! 

 

1. Miten määrittelet antisemitismin? 

 

2. Miehen ympärileikkaus on yksi juutalaisuuden kulmakivistä. Ympärileikkauksen 

eettisyyttä on kuitenkin kyseenalaistettu Suomen julkisessa keskustelussa esimerkiksi 

fyysiseen koskemattomuuteen vedoten. Ympärileikkausta on ehdotettu kiellettäväksi lailla tai 

sallittavaksi vain täysi-ikäistyneille. 

Mitä ajattelet ympärileikkausta kohtaan esitetystä kritiikistä? 

 

3. Israelin valtiota kohtaan on esitetty kritiikkiä julkisessa keskustelussa. Kritiikkiä tai 

kriittissävytteistä kieltä esiintyy esimerkiksi erilaisissa median kanavissa, kuten 

uutismedioissa ja sosiaalisessa mediassa.  

Mitä ajattelet Israelin valtiota kohtaan esitettävästä kritiikistä? 

 

4. Israelin valtiota ja/tai israelilaisia kohtaan on esiintynyt ja esiintyy yhä boikotteja. Boikotit 

ilmenevät esimerkiksi israelilaisista tuotteista tai yritysyhteistyöstä kieltäytymisessä. 

Mitä ajattelet boikoteista, jotka kohdistuvat Israeliin ja/tai israelilaisiin? 

 

5. Juutalaisia koskevat negatiiviset ja halventavat stereotypiat ovat yleisiä antisemitismin 

ilmenemismuotoja. Juutalaisiin yhdistetään kuitenkin myös positiivisiakin stereotypioita. 

Esimerkiksi yleistykset juutalaisten korkeammasta älykkyydestä suhteessa muuhun väestöön 

tai taidoista liike-elämässä ovat tyypillisiä juutalaisia koskevia positiivisia yleistyksiä. 

Mitä ajattelet juutalaisia koskevista stereotypioista, joissa on positiivinen tai korottava sävy? 

 

6. Saako tutkielman laatija käyttää vastauksiasi mahdollisessa pro gradun jälkeisessä 

jatkotutkimuksessa? KYLLÄ/EI 
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Liite 2 - Survey Questions 

 

A Master’s Thesis: The Finnish Jewry’s Perceptions on Antisemitism 
 

A Survey for Finland’s Jews on their Perceptions on Antisemitism 

 

This survey is part of a Theology and Religious Studies Master's thesis, which examines the 

Finnish Jewry's views and perceptions on antisemitism.  

You may answer the questions as briefly or as extensively as you like. The following 

questions have been categorized into selected themes that relate to the phenomenon of 

antisemitism and the public discussion revolving around it. When giving your answer, I ask 

you to reflect each themed question in relation to antisemitism.  

All of the given answers are handled with trust and anonymously. 

  

Please submit your answers by December 31st. 

 

Thank you for your answers and interest towards my research! 

 

1. How would you define antisemitism? 

2. The male circumcision if one of the cornerstones of the Jewish faith. However, the ethics of 

performing a circumcision have been questioned in Finnish public discussion for example 

with arguments that consider circumcision a violation of bodily integrity. Some have even 

suggested criminalizing circumcision or allowing it only for adults. 

 

What do you think of the criticism towards the male circumcision? 

3. The State of Israel has received a number of critical comments in the Finnish public 

discussion. Negative or critical comments regarding Israel are visible in different media 

platforms, such as the news or social media. 

 

What do you think of the criticism towards the State of Israel? 

4. There are boycotts towards the State of Israel/Israelis. These boycotts manifest for example 

in refusal of Israeli products or in refusal to do business with Israeli companies. 

 

What do you think of the boycotts of Israel/Israeli? 

5. The negative and pejorative stereotypes of Jews are a typical form of antisemitism. There 

are however some stereotypes towards Jews that have a somewhat positive note to them. For 

example, there are stereotypes saying that Jews are more intelligent than rest of the population 

and that Jews are more talented in business.  

 

What do you think of the stereotypes regarding Jews that have more of a positive note to 

them? 

6. Can the author of this thesis use your answers in other upcoming research that may be 

conducted? YES/NO 


