
 

 

Itä-Jerusalemin palestiinalaisten myönteisyys 

Israelia ja juutalaisia kohtaan mahdollisuutena 

rauhaan: vertaileva tutkimus 

 

 

 

 

 

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma/ Lähi-idän, islamin ja 

juutalaisuuden tutkimuksen opintosuunta 

Maisterintutkielma 

 

Laatija: 

Teologian maisteri Marko Ristaniemi 

 

Ohjaaja: 

Professori Hannu Juusola 

 

17.2.2023 

Helsinki 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tiedekunta: Humanistinen tiedekunta 

Koulutusohjelma: Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma 

Opintosuunta: Lähi-idän, islamin ja juutalaisuuden tutkimus 

Tekijä: Marko Ristaniemi 

Työn nimi: Itä-Jerusalemin palestiinalaisten myönteisyys Israelia ja juutalaisia 

kohtaan mahdollisuutena rauhaan: vertaileva tutkimus 

Työn laji: Maisterintutkielma 

Kuukausi ja vuosi: Helmikuu 2023 

Sivumäärä: 47+22 

Avainsanat: Lähi-itä, Israel, juutalaisuus, palestiinalaiset, arabit, islam, rauha, 

terrorismi, vastaterrorismi, desistenssi, irrottautuminen, deradikalisoituminen, 

poistumisprosessi, kriminologia, sektarianismi 

Ohjaaja tai ohjaajat: Hannu Juusola 

Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto 

Muita tietoja: 

Tiivistelmä:  

Tämä tutkimus kumpuaa välittömästä tarpeesta löytää rauhaa edistäviä mahdollisuuksia Lähi-idän 

alueella. Tutkimukseni tarkoitus on omalta osaltaan liittyä tuoreeseen tutkimusperinteeseen, joka 

haastaa miettimään uudelleen tapaa, jolla radikalisoitumista, sen ehkäisyä ja näihin liittyvää väkivaltaa 

tutkitaan Lähi-idässä.  

Israelin ja palestiinalaisten konflikti nousee esiin yhä uudelleen kansainvälisessä poliittisessa 

keskustelussa, YK:n turvallisuusneuvoston päätöksissä ja mediassa. Tämä konflikti vaikuttaa 

voimakkaasti Israelin ja arabivaltioiden suhteisiin, mikä antaa sille keskeisen alueellisen merkityksen. 

Tutkimus on toteutettu vertailevan tutkimuksen tutkimusstrategialla. Aineiston on kerännyt The 

Washington Institute for Near East Policy ‒ Arab Polling Project vuosina 2014‒2022, kasvotusten 

ihmisten kodeissa arabiaksi suoritetuilla kyselyillä. Edustavat otannat on valittu standardin 

maantieteellisen todennäköisyyden metodilla. 

Hypoteesina esitin, että Itä-Jerusalemissa asuvat palestiinalaiset suhtautuvat myönteisimmin Israeliin 

ja juutalaisiin verrattaessa Länsirannan ja Gazan alueilla asuviin palestiinalaisiin, sekä arabivaltioihin. 

Hypoteesi osoittautui oikeaksi vuonna 2022 tehdyissä kyselyissä, mutta pitemmällä aikavälillä 

asenteissa oli huomattavaa vaihtelua, johtuen kontekstisidonnaisuudesta ja erilaisista tilanteista 

kyselyiden ajankohtina. 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä tutkin, mitkä ovat aineistossa esiintyvät keskeiset tekijät, jotka 

erottavat Itä-Jerusalemin palestiinalaiset Länsirannan ja Gazan palestiinalaisista, sekä arabivaltioista. 

Toisena tutkimuskysymyksenä tutkin, kuinka Itä-Jerusalemin palestiinalaisten myönteiset asenteet 

voivat edistää rauhaa palestiinalaisalueiden ja arabivaltioiden suhteessa Israeliin ja juutalaisiin. 

Vastauksena ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, Itä-Jerusalemin erityispiirre ilmenee laaja-alaisissa 

myönteisissä asenteissa Israelia ja juutalaisia kohtaan, sekä myönteisissä asenteissa rauhaa edistävää 

toimintaa kohtaan. 

Vastauksena toiseen tutkimuskysymykseen, vuonna 2022 tehtyyn kyselyyn pohjautuen, enemmistö 

Itä-Jerusalemin palestiinalaisista kokee itsensä osaksi Israelilaista yhteiskuntaa. Palestiinalaiskysymys 



 

on heille tärkeä, mutta moraalinen este ohjaa heitä väkivallan sijaan rauhanomaisen ratkaisun 

suuntaan. Moraalinen este on kuitenkin kontekstista riippuvainen ja tästä syystä rauhaa edistävän 

Israelin valtion toiminnan on oltava väkivaltaa ja yhteiskunnan ulkopuolelle sulkemista välttävää. 

Israel voi vaikuttaa palestiinalaisten ja arabivaltioiden asenteisiin omilla toimillaan, osoittamalla 

pidättyväisyyttä ja tahtoa rauhaan konkreettisten tekojen kautta. 
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1 Tutkimuksen kuvaus 

1.1 Tutkimuksen merkitys 

Israelin ja palestiinalaisten konflikti on olennaisin modernin ajan kamppailu, joka 

kaipaa jatkuvasti huomiotamme (Gelvin 2014, ix). 

Tämä tutkimus kumpuaa välittömästä tarpeesta löytää rauhaa edistäviä 

mahdollisuuksia Lähi-idän alueella. Tutkimukseni tarkoitus on omalta osaltaan 

liittyä tuoreeseen tutkimusperinteeseen, joka haastaa miettimään uudelleen tapaa, 

jolla radikalisoitumista, sen estämistä ja näihin liittyvää väkivaltaa tutkitaan Lähi-

idässä. Vuoden 2020 jälkeinen maailma on kokenut paljon. Nyt on tärkein aika 

kuunnella niitä ääniä, jotka saattavat aiheuttaa epämukavuuden tunteen (Ajil 2023, 

262). 

Lähi-idässä on myös tänä päivänä monta konfliktialuetta. Kiinnostukseni kohdistuu 

Lähi-idän konflikteista erityisesti arabien ja juutalaisten väliseen vuorovaikutukseen. 

Tässä vuorovaikutuksessa on jo vuosikymmeniä ollut keskiössä 

palestiinalaiskysymys. Israelin ja palestiinalaisten konflikti nousee esiin yhä 

uudelleen kansainvälisessä poliittisessa keskustelussa, YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöksissä ja mediassa. Tämä konflikti vaikuttaa voimakkaasti Israelin ja 

arabivaltioiden suhteisiin, mikä antaa sille keskeisen alueellisen merkityksen. 

Tämän vertailevan tutkimuksen aineisto on kerätty kyselyissä vuosina 2014‒2022 

palestiinalaisten keskuudessa Länsirannalla, Gazassa ja Itä Jerusalemissa, sekä 

arabivatioista Saudi-Arabiassa, Bahrainissa, Arabiemiirikunnissa, Egyptissä, 

Jordaniassa, Kuwaitissa, Libanonissa ja Qatarissa. Tutkin edellä mainittujen alueiden 

aineistosta löytyviä myönteisiä asenteita mahdollisuutena rauhaan. Hypoteesini 

mukaan tutkimuksen painopiste on Itä-Jerusalemin palestiinalaisissa. 

1.2 Hypoteesi ja tutkimuskysymykset 

Hypoteesi 

Itä-Jerusalemissa asuvat palestiinalaiset suhtautuvat myönteisimmin Israeliin ja 

juutalaisiin verrattaessa Länsirannan ja Gazan alueilla asuviin palestiinalaisiin, sekä 

arabivaltioihin. 

Tutkimuskysymykset 
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(1) Mitkä ovat aineistossa esiintyvät keskeiset tekijät, jotka erottavat Itä-Jerusalemin 

palestiinalaiset Länsirannan ja Gazan palestiinalaisista, sekä arabivaltioista?  

(2) Kuinka Itä-Jerusalemin palestiinalaisten myönteiset asenteet voivat edistää 

rauhaa palestiinalaisalueiden ja arabivaltioiden suhteessa Israeliin ja juutalaisiin? 

1.3 Tutkimusstrategia, termit, viimeaikainen tutkimus 

Tämä tutkimus on toteutettu vertailevan tutkimuksen tutkimusstrategialla. 

Vertailevaa tutkimusta käytetään esimerkiksi politiikan tutkimuksessa ja 

sosiologiassa. (Esser & Vliegenthart 2017, 1) Alue- ja kulttuurintutkimus on 

rinnakkaistiedettä politiikan tutkimukselle ja sosiologialle ja käyttää laajasti erilaisia 

myös näiden tieteenalojen käytössä olevia tutkimustapoja. Vertailevasta 

tutkimuksesta ei puhuta metodina, vaan tutkimusstrategiana. Vertailun kohteena voi 

olla esimerkiksi tapaukset, prosessit tai maantieteelliset kohteet. (Koppa s.a.) Tässä 

tutkimuksessa maantieteellisiä kohteita ovat palestiinalaisten asuttamat alueet 

Länsirannalla, Gazassa ja Itä-Jerusalemissa, sekä arabivaltiot Saudi-Arabia, Bahrain, 

Arabiemiirikunnat, Egypti, Jordania, Kuwait, Libanon ja Qatar. 

Vertaileva tutkimus mahdollistaa monta funktiota, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. 

Vertaileva analyysi lisää vertaamalla eri kulttuureja keskenään ymmärrystä 

yhteiskunnasta. Vertailu tuo tutkimuksessani esiin yleisten asenteiden kautta 

maantieteellisten alueiden välisen kontrastin. Vertaileva tutkimus auttaa tutkijoita 

olemaan tarkastelematta muita kulttuureja ilman etnosentrismiä tai naivia 

universalismia. Vertailu mahdollistaa vaihtoehtojen esilletulon ja eri 

ratkaisuvaihtoehtoja, joita voi soveltaa toisessa kontekstissa. Vertailu mahdollistaa 

myös eri teorioiden testaamisen erilaisissa asetelmissa. Tutkimukseni ei hyödynnä 

teorioita, joten tämä ei ole tutkimukseni kannalta oleellista.  (Esser & Vliegenthart 

2017, 2) 

Käytin tutkimuksessa Tore Bjørgon vuonna 2013 kirjassa Strategies for preventing 

terrorism julkaisemaa mallia terrorismin ehkäisyyn (Bjørgo 2013). Käytän mallia 

valaisemaan aineiston analyysissä saamiani tuloksia. 

Terrorismi ei synny tyhjästä, vaan sosiaalisista ja poliittisista olosuhteista, sekä 

provosoivista tapahtumista, jotka voivat käynnistää radikalisoitumisen prosessin 

yksilön ja yhteisön tasoilla (Bjørgo 2013, 39). On tärkeää, ettei terrorismi saavuta 
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tavoitetta saada valtion toimimaan kuten he haluavat. On mahdollista toimia toisella 

tavalla (Bjørgo 2013, 80). Terrorismin yksi tavoite on herättää pelkoa (Bjørgo 2013, 

5). Puhe terrorismista ruokkii pelkoja; tämän lisäksi pyrkimyksenä on tehdä jyrkkä 

rajanveto sisäryhmän ja ulkoryhmän välillä. Pelon ilmapiirin ylläpitämisen ja 

binäärisen ajattelun välttämiseksi, en käytä sanaa terrorismi, vaan puhun rauhaa 

vähentävästä ja lisäävästä toiminnasta. 

Tärkeimpänä tavoitteena rauhaa vähentävien toimien ehkäisyssä on estää pahanteko 

ihmisiä, omaisuutta ja yhteiskuntaa kohtaan. Bjørgon malli esittää perus strategioita 

joita voidaan ottaa käyttöön rauhaa vähentävien toimien ehkäisyyn. (Bjørgo 2013, 3) 

Tore Bjørgon mallin mukaiset yhdeksän mekanismia englannin kielestä 

suomenkieleen käännettynä. (Bjørgo 2013, 11‒12) 

• Normien asettaminen (Establishing and maintaining normative barriers) 

• Syiden ja motivaation vähentäminen (Reducing recruitment) 

• Pelote (Deterrence) 

• Suunnitelmien estäminen (Disruption) 

• Haavoittuvien kohteiden suojelu (Protecting vulnerable targets) 

• Haitallisten seurausten vähentäminen (Reducing the harmful consequences) 

• Mahdollisten saavutusten vähentäminen (Reducing the rewards) 

• Lamauttaminen (Incapacitation) 

• sopeutuminen yhteiskuntaan (Desistance and rehabilitation) 

Bjørgon malli muodostaa esteiden sarjan, jossa yhden esteen toimimattomuus johtaa 

mahdollisuuteen, että seuraava este toimii. Malli lähtee liikkeelle kaikista perustavaa 

laatua olevasta esteestä. Suurin osa ihmisistä pitää vääränä vahingoittaa toista 

ihmistä. Ne, joita moraalinen este ei pysäytä, saattavat luopua teostaan halutessaan 

välttää vankeustuomion.  Jos mahdollisuus vankeudesta ei toimi, heidät saatetaan 

saada kiinni enne tekoa, ja niin edelleen. (Bjørgo 2013, 12). 
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Normien asettama suoja ryhtymisestä rauhaa vähentävään toimintaan tarkoittaa 

itsehillintää, omaatuntoa ja kapasiteettia tuntea myötätuntoa toisia ihmisiä kohtaan. 

Ihmiset, joita suojaavat moraaliset arvovalinnat, eivät edes harkitse vahingoittavansa 

toista ihmistä. (Bjørgo 2013, 12‒13) 

Syiden ja motivaation vähentäminen toteutuu estämällä ihmisiä osallistumasta 

rikolliseen toimintaan. Mukaan lähteminen saattaa johtaa pitempiaikaiseen 

osallistumiseen. Syyllistyminen ensimmäiseen rikokseen, ei tarkoita henkilön 

siirtymistä rikolliselle uralle. Kuitenkin rikoksen tekeminen lisää todennäköisyyttä 

rikoksen uusimisesta. (Bjørgo 2013, 14) 

Pelote ehkäisee henkilöitä toteuttamasta rikoksia johtuen niistä seuraavien 

reaktioiden ja rangaistuksen mahdollisuudesta. Henkilö suorittaa mielessään laskun, 

jossa hän punnitsee mahdollisen riskin ja hinnan suhdetta palkintoon. Pelote toimii 

niihin henkilöihin, jotka ovat jo kokeneet rangaistuksen rikollisista teoistaan. (Bjørgo 

2013, 15) 

Kun edellä esitellyt keinot eivät ole onnistuneet estämään henkilöä toteuttamasta 

rikollista tekoa, suunniteltu tai käynnissä oleva teko voidaan edelleen pysäyttää 

suunnitelmien estämisen kautta. Tähän mekanismiin kuuluu yleensä kaksi osaa, 

joista ensimmäinen on yleensä samanlainen ja toisessa on vaihtelua tapauksen 

mukaan. Ensimmäisessä osassa suunniteltu tai käynnissä oleva rikos estyy havainnon 

kautta siitä, että jotain erikoista on käynnissä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi 

turvallisuuspalvelun löytäessä valmisteilla olevan tai toteutuvan rikoksen, vartijan 

havainnon ansiosta tai murtohälyttimen hälyttäessä. Toisessa osassa tekijä voi valita 

keskeyttää toimintansa ja paeta tai saatuaan varoituksen perääntyä, kodin omistaja 

saattaa ajaa hänet pakoon tai poliisi raudoittaa ja laittaa putkaan. (Bjørgo 2013, 17) 

Haavoittuvien kohteiden suojelu on keskeinen mekanismi, jolla tunnistetaan ja 

estetään haavoittuviin kohteisiin suunnitellut iskut. Mekanismi jakautuu kahteen 

alueeseen: toimenpiteisiin, joilla lisätään mahdollisuutta havaita vihamieliset 

suunnitelmat ja tehdä iskujen toteuttaminen vaikeammaksi, sekä vaativammaksi. 

Aikaisemmat metodit ovat vaikuttaneet toimijoihin epäsuorasti, mutta haavoittuvien 

kohteiden suojelun metodissa muutetaan suoraan tilanteita, joissa ei-toivotut teot 

tapahtuisivat. (Bjørgo 2013, 18) 
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On mahdotonta estää kaikki rikollinen toiminta, koska jotkin teot toteutuvat 

riippumatta ehkäisevistä muureista. Vaikkakin rikollinen toiminta on jo päässyt 

tapahtumaan, ehkäiseviä toimia voidaan edellään käyttää. Ennakolta 

valmistautuminen antaa mahdollisuuden estää tai vähentää rikollisesta toiminnasta 

johtuvia haitallisia seurauksia. Tällainen ennakointi voi säästää ihmishenkiä, 

vähentää kärsimystä ja pelkoa, minimoida tappiot ja auttaa normaaliin palaamisen 

mahdollisimman nopeasti ja täydellisesti. (Bjørgo 2013, 18) 

Jos rikollista toimintaa ei ole pystytty estämään, on mahdollista vaikuttaa rikosten 

uusiutumiseen. Mahdollisten saavutusten vähentäminen tapahtuu toiminnan 

palkitsevuutta vähentämällä. Teon palkitsevuuden väheneminen vaikuttaa rikosta 

suunnittelevan henkilön motivaatioon toteuttaa suunnitelmansa. On huomattava, 

että joidenkin rikosten palkinto on sosiaalinen arvostus tai poliittinen valta. (Bjørgo 

2013, 20) 

Tavallisesti lamauttaminen liitetään ajatuksissa henkilön raudoittamiseen ja 

talteenottoon tai vankilarangaistukseen, mutta on myös muita tapoja estää 

lamauttamisen metodin avulla henkilöä toteuttamasta rikosta. Rikoksen suunnittelua 

voidaan poliisin toiminnan kautta häiritä jo ennen kuin rikos on tapahtunut. Voidaan 

myös estää mahdollisuutta tuottaa vahinkoa rajoittamalla pääsyä aseisiin paikoissa, 

joissa rikos saattaa todennäköisimmin tapahtua. Jotkin valtiot käyttävät 

turvallisuussyistä hallinnollista vankeutta, jossa henkilö haltuun otettuna ilman 

syytettä ja tuomiota. (Bjørgo 2013, 20) 

Henkilön lopetettua rikollisen toimintansa ja osallisuuden rikolliseen järjestöön 

ehkäisee tehokkaasti tulevaisuudessa tapahtuvien rikosten mahdollisuutta. 

Sopeutuminen yhteiskuntaan on ollut akateemisen rikoksia ehkäisevän tutkimuksen 

mielenkiinnon kohde. Tutkimuksessa käytetään tästä metodista termejä desistenssi 

(Desistance), irrottautuminen (Disengagement), deradikalisoituminen 

(deradicalisation) ja poistumisprosessi (Exit process). Sopeutumista yhteiskuntaan 

voidaan ajatella osana rikollista uraa. Kriminologiassa tunnetaan löydös, jonka 

mukaan kaikista itsepintaisin rikollinen toiminta aloitetaan varhaisina teinivuosina 

tai aikaisemmin. Rikkomukset ovat yleensä yleisimpiä juuri ennen täysi-ikäisyyttä ja 

lakkaavat varhaisessa aikuisuudessa. (Bjørgo 2013, 22) 
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Lähi-idän konflikteista on tehty laajasti tutkimusta, myös arabien ja juutalaisten 

vuorovaikutuksen kontekstissa. Tutkimukseni liittymäkohtana aikaisempaan 

tutkimukseen ja artikkeleihin, toimii sektarianismin käsite, jolla tarkoitetaan mm. 

uskontokuntaan perustuvan identiteetin politisoitumista tai uskontoon pohjautuvaa 

toimintaa oikeuksien ja etujen saavuttamiseksi väkivaltaa käyttäen (Juusola 2019, 

128). Lähi-itä on jatkuvassa muutoksessa, joten olen valinnut mukaan kirjan vuodelta 

2023 ja artikkelin vuodelta 2020 ja 2023, tuoreen näkökulman esiintuomiseksi. Olen 

asettanut nämä tutkimukseni tulosluvussa dialogiin tulosteni kanssa. 

Ahmed Ajilin tutkimuksen vuodelta 2023 käsittelee väkivaltaa arabimaailmassa. 

Hänen tutkimuksensa kohdistuu ei-valtiollisten radikaalien toimijoiden 

narratiiveihin, joiden kautta hän tuo esiin näkökulmia rakenteelliseen ja valtioiden 

tuottamaan väkivaltaan. Kyseessä on haastattelututkimus, jossa tutkittiin narratiiveja 

kolmessa maassa suhteessa ideologiseen liikehdintään ja väkivaltaan. Haastateltavia 

oli 58 ja tutkimusmenetelmänä toimi Grounded theory. (Ajil 2023, 3, 261). 

Zin Derfoufi kuvaa radikalisoitumista yleisesti. Hän käsittelee radikalisoitumisen 

määritelmää suhteessa akateemiseen käsitykseen terrorismista. Artikkeli pureutuu 

radikalisoitumisen ytimeen ja esittää, että radikalisoituneista toimijoista vain harva 

syyllistyy väkivaltaan. Artikkeli tuo esiin tutkimuksen brittimuslimi nuorten 

altistumisesta väkivaltaiselle ja väkivallattomalle narratiiville. (Derfoufi 2022, 1185‒

1186).  

Nabil Ouassinin ja Anwar Ouassinin artikkeli vuodelta 2020 puolestaan pureutuu 

kriminologian aihepiirissä arabimaailmaan. Heidän artikkelinsa ehdottaa arabi 

kriminologian alaluokan perustamisen, joka korostaa alueen tutkimuksellisia 

strategioita, arvio ajankohtaisia lähestymistapoja, kohtaa haasteet ja niiden 

vaikutuksen etelänpuolisessa, kansainvälisessä ja vertailevassa kriminologiassa 

(Ouassini & Ouassini 2020, 519). 

1.4 Tutkimuksen luotettavuus ja asemani tutkijana 

Tutkimuksen aineisto edustaa luotettavasti palestiinalaisalueiden arabien ja 

arabivaltioiden yleistä mielipidettä. Huomionarvoista on shiioista, sunneista, ja 

kristittyistä koostuvat alaryhmät, joissa haastateltavien määrät eivät välttämättä 
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vastaa tarkasti jakaumaa väestössä. Tämä ei vaikuta kuitenkaan tutkimukseni 

tuloksiin. 

Vertailevassa tutkimuksessa on tärkeää varmistaa aineiston vastaavuus. Tämä 

tarkoittaa sitä, että aineisto on vertailukelpoista eri konteksteista kerättynä. (Esser & 

Vliegenthart 2017, 1) Tutkimuksen aineiston on kerännyt luotettava toimija, joka on 

noudattanut hyvää tutkimustapaa. Aineiston keräämisen metodologia on julkaistu ja 

luettavissa, sekä kuvattu tässä dokumentissa. Aineiston keräämisen konteksti on 

yleinen ongelma humanistisissa tieteissä. Voimme olettaa, että sama kysymys on 

ymmärretty samalla tavalla Länsirannalla, Gazassa ja Itä-Jerusalemissa, sekä eri 

arabivaltioiden kesken, koska alkuperäisten englannin kielisten kysymysten 

käännökset arabian kieleen ovat varmistettuja arabiaa äidinkielenään puhuvan 

henkilön toimesta. Lisää varmuutta kysymysten ymmärtämiseen samalla tavalla tuo 

kyselyiden toteuttajien luotettava maine ja asiantuntemus. Haastattelut on suoritettu 

kasvokkain vastaajien kodissa heidän äidinkielellään. 

Vertailevassa tutkimuksessa kulttuurien välillä saattaa syntyä ongelmaksi, että 

aineisto on kerätty liian lyhyeltä aikajaksolta. Kulttuurit eivät ole jäätyneitä aikaan, 

vaan muuttuvia. (Esser & Vliegenthart 2017, 2) Käyttämäni aineisto on kerätty 

vuosien 2014 ja 2022 välillä. On selvää, että eri vuosien vastauksiin vaikuttaa 

yhteiskunnallinen ja kansojen välinen konteksti. Tämä ei ole ongelma tutkimukseni 

kannalta, koska tutkimus nimenomaan vertaa toisiinsa näissä eri konteksteissa 

saatuja vastauksia pitkällä aikavälillä ja tätä kautta koettelee hypoteesini 

paikkansapitävyyden. Erityisasemassa ovat vuonna 2022 tehdyt kyselyt, koska ne 

ovat viimeisin aineisto ja heijastuma asenteista mahdollisimman lähellä aineiston 

analyysin ajankohtaa. Vuoden 2022 aineisto tuottaa tutkimuksen tulokset dialogissa 

aineiston analyysin tulosten, Tore Bjørgon mallin, kirjallisuuden ja aikaisemman 

tutkimuksen kanssa. 

Olen ottanut tutkimukseni aikana eettiset näkökulmat huomioon valintojani 

tehdessä. tutkimuskohteenani ovat ihmiset ja heidän asenteensa. Olen pitänyt 

tärkeänä, että tutkimukseni käsittelee arkaluontoista ja tunteita herättävää aihetta 

hyvän tutkimuskäytännön mukaan. Olen tutkijana vastuussa siitä, miten 

tutkimukseni tulkitaan ja kuinka sitä käytetään. Yleinen teemani asettuu 

rauhanpyrkimyksen alueelle ja toivon lukijoiden saavan tämän vaikutelman. 

Tiedonhankinnassa olen kierrättänyt jo tehtyjen kyselyiden aineistoja, jotta 
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pienennetään mahdollisuutta vaivata toistuvasti haastateltavia ja vältetään 

kerättävien aineistojen päällekkäisyyksiltä. Otantojen suhteellisen suuri määrä ja 

kyselyiden toistuvuus, jopa kolme kertaa vuodessa, saattaa tuntua vastaajista 

tunkeilevalta. Toisaalta standardin maantieteellisen todennäköisyyden metodilla 

maantieteelliseen todennäköisyyteen perustuva satunnainen otanta pienentää saman 

vastaajan todennäköisyyttä osallistua useasti kyselyihin. Joka tapauksessa, aineiston 

uudelleenkäyttö on kustannustehokasta ja tuo esille uusia näkökulmia. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006, kappale 3.1). 

Käytän tutkimuksessani asiantuntijuuden ja tiedeyhteisön tarjoamaa valtaa. Vaikka 

tiedeyhteisö tarjoaa esimerkkejä oikeasta toiminnasta, olen ollut valintojeni kanssa 

yksin ja kannan niistä vastuun. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, kappale 

3.1). Keskeisimpänä tutkimukseeni vaikuttavana tekijänä, pidän oman 

asemoitumiseni vaikutusta siihen, mitkä vastaukset näen aineistossa myönteisinä ja 

mitkä kielteisinä. 

Oma asemani tutkimukseni aihepiiriin on rauhaan pyrkivä. En ole vakaumukseltani 

pasifisti, mutta suhtaudun kriittisesti, etenkin lain ohittavaan valtiolliseen 

toimintaan, kuten attentaatteihin ja iskuihin toisen suvereenin valtion alueelle. 

Ymmärrän myös todellisuuden realiteetit, koen ne kuitenkin moraalisesti raskaiksi 

käsitellä ja kantaa. tutkimukseni aihepiirissä tuomitsen sekä palestiinalaisen 

terrorismin, että Israelin valtion ankarat toimet pyrkimyksessä sen estämiseen. Olen 

tutkimuksen aikaisissa valinnoissa kokenut myönteiseksi asenteeksi aineistossa 

kaikki vastaukset, jotka edistävät rauhaa ja kielteiseksi vastaukset, jotka vähentävät 

rauhaa. 

1.5 Aineiston kuvaus 

Tässä tutkimuksessa käytän The Washington Institute for Near East Policy 

organisaation (Jatkossa TWI) tuottamaa aineistoa. Aineiston on kerännyt TWI Arab 

Polling Project vuosina 2014‒2022 kasvotusten suoritetuista kyselyissä. Olen saanut 

TWI:n luvan aineiston käyttöön.  TWI:n sivuilta englannin kielestä suomen kieleen 

käännettynä ja hieman mukautettuna, projektia kuvataan seuraavasti: TWI Arab 

Polling Project on verkossa käytettävä tutkimusaineisto, jonka kaaviot kuvaavat 

vuosittaisten kyselyiden vastauksia, trendejä ajan saatossa, ja kattavamman 

kyselytutkimuksen palestiinalaisista Länsirannan, Gazan, ja Itä-Jerusalemin alueilla. 
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Haastateltavat ovat valittu sattumanvaraisesti yli kahdeksantoistavuotiaiden 

kansalaisten, naisten ja miesten joukosta. Otannat on valittu standardin 

maantieteellisen todennäköisyyden metodilla. Haastattelut on toteutettu arabiaksi 

yksityisasunnoissa paikallisten ammattilaisten toimesta. Alkuperäisen 

englanninkielisen kyselylomakkeen käännös on tarkastettu äidinkielenään arabiaa 

puhuvan toimesta ja testattu ennakkoon selkeyden ja tarkkuuden varmistamiseksi. 

Aineisto on pyöristetty lähimpään prosenttiyksikköön. Kyselyssä on noudatettu 

luottamuksellisuutta ja laadunvalvontaa. (TWI, Methodological Note) 

Taulukko 1. TWI:n suorittamien kyseluiden ajankohta, kansallisesti edustettava otos, tilastollinen 
virheprosentti, ja luottamustaso palestiinalaisalueilla, sekä arabivaltioissa 2014–2022. 

Jokaisesta kyselytutkimuksesta ei ole annettu kaikkea tietoa (merkitty taulukossa s.n. = sine notitia). 

*Kaikista samaa aikaa eri arabivaltioissa suoritetuista kyselyistä ei ole annettu viitteenä olevissa 
artikkeleissa tietoa otannasta, virheprosentista tai luottamustasosta. 

**Kahdessa eri artikkelissa annettiin hieman poikkeavat kyselyiden määrät ja tieto Länsi-Rannalla 
haastateltujen palestiinalaisten määrästä puuttuu kokonaan. 

 KANSALLISESTI 
EDUSTAVA 
OTOS 

TILASTOLLINEN 
VIRHEPROSENTTI 

LUOTTAMUSTASO LÄHDE 

SAUDI-ARABIA, 
MARRASKUU 2022 

1000 3 % s.n. Pollock 
2022a 

BAHRAIN 

HEINÄKUU/ ELOKUU 
2022 

sunni 338 

shiia 662 

4–5 % s.n. Pollock 
2022b 

ARABIEMIIRIKUNNAT 

HEINÄKUU/ ELOKUU 
2022 

1000 ±3 % 95 % Pollock 
2022c 

SAUDI-ARABIA 

HEINÄKUU/ ELOKUU 
2022 

1000 ±3 % s.n. Pollock 
2022d 

GAZA 

KESÄKUU 2022 

513 6 % 95 % Pollock & 
Almaari 

2022 

ITÄ-JERUSALEM 

KESÄKUU 2022 

300 6 % 95% Pollock 
2022e 

EGYPTI (BAHRAIN, 
JORDANIA, KUWAIT, 
LIBANON, SAUDI-
ARABIA, JA 
ARABIEMIIRIKUNNAT
*) 

MAALISKUU 2022 

1000 ±3 % s.n. Pollock 
2022f 

QATAR 

MARRASKUU 2021 

1000 3 % s.n. Pollock 
2021a 
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 KANSALLISESTI 
EDUSTAVA 
OTOS 

TILASTOLLINEN 
VIRHEPROSENTTI 

LUOTTAMUSTASO LÄHDE 

BAHRAIN 

MARRASKUU 2021 

shiia 663 

sunni 337 

koko otanta 3% 

shiia 4 % 

sunni 5.5 % 

s.n. Pollock 
2021b 

ARABIEMIIRIKUNNAT 

MARRASKUU 2021 

sunni 1000 

shiia ̴100 

3 % 

vain suuntaa 
antava 

 Pollock 
2021c 

LIBANON 

MARRASKUU 2021 

1000 koko otanta 3 % 

shiia, sunni, ja 
kristityt 5 % (vain 
suuntaa antava) 

s.n. Pollock & 
Silber 
2021 

SAUDI-ARABIA 

MARRASKUU 2021 

1000 3 % s.n. Pollock 
2021d 

JORDANIA 

MARRASKUU 

2021 

s.n. 3 % s.n. Pollock 
2021e 

ARABIEMIIRIKUNNAT 

KESÄKUU 2021 

s.n. 3 % s.n. Pollock & 
Clevelan
d 2021 

SAUDI-ARABIA 

KESÄKUU 2021 

1000 3 % s.n. Pollock & 
Corona 
2021 

BAHRAIN 

KESÄKUU 2021 

1000 s.n. s.n. Pollock 
2021f 

EGYPTI 

LOKAKUU-
MARRASKUU 2020 

1000 3 % s.n. Abdelazi
z & 

Pollock 
2020 

QATAR 

LOKAKUU-
MARRASKUU 2020 

1000 3 % s.n. Corona & 
Pollock 
2020 

BAHRAIN 

LOKAKUU-
MARRASKUU 2020 

1000 3 % s.n. Rosen & 
Pollock 
2020 

JORDANIA 

LOKAKUU-
MARRASKUU 2020 

1000 3 % s.n. Knight & 
Pollock 
2020 

ARABIEMIIRIKUNNAT 1000 3 % s.n. Pollock & 
Clevelan
d 2020 

SAUDI-ARABIA 

LOKAKUU-
MARRASKUU 2020 

1000 3 % s.n. Pollock 
2020a 

LIBANON 

LOKAKUU-
MARRASKUU 2020 

1000 3 % s.n. Pollock 
2020b 
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 KANSALLISESTI 
EDUSTAVA 
OTOS 

TILASTOLLINEN 
VIRHEPROSENTTI 

LUOTTAMUSTASO LÄHDE 

SAUDI-ARABIA 

KESÄKUU 2020 

1000 3 % s.n. Pollock 
2020c 

ARABIEMIIRIKUNNAT 

KESÄKUU 2020 

1000 3 % s.n. Pollock 
% Katz 
2020a 

JORDANIA 

KESÄKUU 2020 

1000 3 % s.n. Pollock 
2020d 

EGYPTI 

KESÄKUU 2020 

1000 3 % s.n. Pollock 
2020e 

ITÄ-JERUSALEM 

TAMMIKUU-
HELMIKUU 2020 

650 4 % s.n. Pollock 
2020f 

LÄNSIRANTA JA 
GAZA 

TAMMIKUU-
HELMIKUU 2020  

Länsiranta 500 

Gaza 500 

4 % s.n. Pollock 
2020g 

     

EGYPTI 

MARRASKUU 2019 

1000 s.n. s.n. Pollock 
2020h 

ARABIEMIIRIKUNNAT 

MARRASKUU 2019 

1000 3 % s.n. Pollock & 
Katz 

2020b 

KUWAIT 

MARRASKUU 2019 

1000 3 % s.n. Pollock 
2020i 

SAUDI-ARABIA 

MARRASKUU 2019 

1000 3 % s.n. Pollock 
2019a 

JORDANIA 

MARRASKUU 2019 

1000 3 % s.n. Pollock & 
Katz 
2019 

LIBANON 

MARRASKUU 2019 

sunni 305 

shiia 301 

kristitty 346 

Druusit 48 

3 % s.n. Pollock 
2019b 

LÄNSIRANTA, 

GAZA JA 

ITÄ-JERUSALEM 

Länsiranta 500 

Gaza 500 

Itä-Jerusalem 
200 

4 % s.n. Pollock 
2019c 

KUWAIT 

MARRASKUU 2018 

1000 s.n. s.n. Pollock 
2019d 

JORDANIA 

MARRASKUU 2018 

1000 3 % s.n. Pollock 
2019e 

ARABIEMIIRIKUNNAT 

MARRASKUU 2018 

1000 ±3 % s.n. Pollock 
2018a 
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 KANSALLISESTI 
EDUSTAVA 
OTOS 

TILASTOLLINEN 
VIRHEPROSENTTI 

LUOTTAMUSTASO LÄHDE 

SAUDI-ARABIA 

MARRASKUU 2018 

1000 3 % s.n. Pollock 
2018b 

EGYPTI 

MARRASKUU 2018 

1000 

muslimi 94 % 

kristitty 6 % 

3 % s.n. Pollock 
2018c 

LIBANON 

MARRASKUU 2018 

1000 

sektarianistinen 
otos 

kullekin aliryhmälle 
4.5 % 

s.n. Pollock 
2018d 

LÄNSIRANTA, 

GAZA JA 

ITÄ-JERUSALEM 

SYYSKUU 2018 

Länsiranta 500 

Gaza 500 

Itä-Jerusalem 
500 

4 % s.n. Pollock 
2018e 

BAHRAIN 

ELOKUU 2017 

1000 3 % s.n. Pollock 
2017a 

KUWAIT 

ELOKUU 2017 

1000 3 % s.n. Pollock 
2017b 

EGYPTI 

ELOKUU 2017 

1000 3 % s.n. Pollock 
2017c 

UAE 

ELOKUU 2017 

1000 3 % s.n. Pollock 
2017d 

SAUDI-ARABIA 

ELOKUU 2017 

1000 s.n. s.n. Pollock 
2017e 

QATAR 

ELOKUU 2017 

1000 

sunni 90 % 

shiia 10 % 

s.n. s.n. Pollock 
2017f 

JORDANIA 

ELOKUU 2017 

1000 3 % s.n. Pollock 
2017g 

LÄNSIRANTA, 

GAZA JA 

ITÄ-JERUSALEM 

TOUKOKUU 2017 

yhteensä 1540 s.n. s.n. Pollock 
2017h 

LÄNSIRANTA, 

GAZA JA 

ITÄ-JERUSALEM 

TOUKOKUU 2015 

Länsiranta 504** 

Gaza 413 

Itä-Jerusalem 
s.n. 

jokaisella alueella 
4.5 % 

s.n. Pollock 
2015 

LÄNSIRANTA JA 
GAZA 

KESÄKUU 2014 

Yhteensä 1200 3 % s.n. Pollock 
2014 

 

Taulukossa 1 listatut kyselyt ovat suoritettu samalla metodologialla. Kyselyt ovat 

asiantuntevien ja luotettavien paikallisten tai alueellisten kaupallisten poliittisesti 



17 
 

sitoutumattomien alihankkijoiden suorittamia. Kyselyt on suoritettu kasvokkain 

arabian kielellä. Kysymykset on käännetty englannin kielestä arabian kieleen ja 

varmistettu äidinkielenään arabiaa puhuvalla henkilöllä. Pääsääntöisesti 

arabivaltioissa kysely on suoritettu väestöä edustavalle tuhannelle kansalaiselle, ja 

puolestaan Länsirannan, Gazan, ja Itä-Jerusalemin palestiinalaisista on otettu 

pienempi mutta myös edustava otanta. Kyselyiden edustava otanta on tehty 

standardin maantieteellisen todennäköisyyden menettelytavoilla. Kyselyihin on 

osallistunut täysi-ikäisiä yli 18-vuotiaita arabivaltioiden kansalaisia, tai virallisella 

palestiinalaisalueella asuvia täysi-ikäisiä 18-vuotta täyttäneitä. Kyselyissä on 

noudatettu tiukkoja laatukontrolleja ja luottamuksellisuutta koko kyselyiden ajan, 

kovid-viruksen aikana myös tiukkoja ja turvallisia toimintatapoja. Artikkeleita ei ole 

julkaistu jokaisesta kyselystä ja osasta kyselyjä ei ole annettu metodologista tietoa, 

mutta on oletettavaa, että ne noudattavat samaa metodologiaa kuin kaikki muutkin 

kyselyt. 

Alla esimerkkinä metodologiset kuvaukset vuoden 2022 kyselyistä. Kuvaukset ovat 

mukauttaen käännettyjä englannin kielestä suomen kieleen. Alkuperäiset kuvaukset 

ovat luettavissa kirjallisuusluetteloon listatuista artikkeleista. Yksityiskohtaisemmat 

tiedot suoritetuista kyselyistä on mahdollista saada pyynnöstä olemalla yhteydessä 

TWI:hin (https://www.washingtoninstitute.org/about/contact-us). 

Saudi-Arabia, marraskuu 2022 

Aineisto perustuu henkilökohtaisiin kyselyihin kansallisesti edustavassa 1000 Saudi-

Arabian kansalaisen otoksessa. Kyselyn suoritti hyvin kokenut itsenäinen paikallinen 

kaupallinen yhtiö. Edustava otos on tehty standardin maantieteellisen 

todennäköisyyden menettelytavoilla, jossa on 3 % tilastollisen virheen mahdollisuus. 

Tiukat laadulliset kontrollit ja luottamuksellisuus ovat olleet käytössä kyselyn ajan. 

(Pollock 2022a) 

Bahrain, heinäkuu/ elokuu 2022 

Aineisto perustuu sattumanvaraisen maantieteellisen todennäköisyyden 

menettelytavalla valittujen Bahrainin kansalaisten kanssa suoritettuihin 

henkilökohtaisiin kyselyihin. Kysely tuotti valmiita ja vahvistettuja vastauksia 338 

sunnilta ja 662 shiialta. Kyselyyn osallistujat olivat iältään 18 tai vanhempia. 

Teoreettinen tilastollinen virhemarginaali tämän suuruiselle otokselle on suunnilleen 
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3 %. Sektarianistiselle otokselle virhemarginaali on kuitenkin suurempi, 4‒5 % 

välillä. Kyselyn tuotti hyvin kokeneet täysin epäpoliittiset paikalliset kaupalliset 

yritykset. Tiukat laatukontrollit ja luottamuksellisuus varmistettiin kenttäyön ajan ja 

aineiston käsittelyssä. (Pollock 2022b) 

Arabiemiirikunnat, heinäkuu/ elokuu 2022 

Kysely on suoritettu henkilökohtaisina haastatteluina Arabiemiirikuntien 

kansalaisille kansallisessa 1000 henkilön otoksessa. Kyselyn ajankohtana oli 20.6.-

11.8.2022. Edustava otos on tehty standardin maantieteellisen todennäköisyyden 

menettelytavoilla. Kyselyn teki pätevä itsenäinen paikallinen kaupallinen alihankkija. 

Tiukat laatukontrollit ja luottamuksellisuus olivat käytössä kyselyn ajan. Teoreettinen 

tilastollinen virhemarginaali tämä kokoiselle ja tapaiselle näytteelle on suunnilleen 

±3 %, 95 % luottamustasolla. (Pollock 2022c) 

Saudi-Arabia, heinäkuu/ elokuu 2022 

Kysely suoritettiin 20.7.-11.8.2022 henkilökohtaisina haastatteluina kansallisesti 

edustetussa 1000 kansalaisen otannassa, jotka olivat valittu satunnaisesti 

standardilla maantieteellisen todennäköisyyden metodeilla. Kyselyn toteutti 

hyvämaineinen ja kokenut itsenäinen paikallinen kaupallinen yhtiö. Kyselyn aikana 

käytössä oli laatukontrolli ja luottamuksellisuus. Arvioitu tilastollinen 

virhemarginaali tämän kokoiselle otannalle ja tyyppiselle otannalle on ±3 %. (Pollock 

2022d) 

Gaza, kesäkuu 2022 

Kysely suoritettiin kasvotusten 6.-21.6.2022 satunnaisessa maantieteellisessä 

todennäköisyyden otannassa 513:sta yli 18-vuotiaalle palestiinalaiselle Gazan 

alueella. Artikkelin kirjoittaja katselmoi henkilökohtaisesti kyselylomakkeen 

käännöksen englannin kielestä arabian kieleen, otannan metodit, laatukontrollit, 

luottamuksellisuuden, ja muut kenttätyön toimintamallit, koko palestiinalaisen 

ammattimaisen kyselyn suorittaneen tiimin kanssa. Tiimin toimipiste sijaitsi Beit 

Sahourissa Länsirannalla. Tilastollinen virhemarginaali tämän kokoisessa ja 

tyyppisessä otannassa on 6 %, 95 % luottamustasolla. (Pollock & Almaari 2022) 

Itä-Jerusalem, kesäkuu 2022 
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Kysely on suoritettu 6.-12.6.2022 kasvotusten Itä-Jerusalemissa asuville yli 18-

viotiaille palestiinalaisille asukkaille. Otannassa oli 300 sattumanvaraisesti 

maantieteellisen todennäköisyyden metodin mukaan valittua henkilöä, jotka olivat 

laillisia Itä-Jerusalemin asukkaita virallisen kuntarajan sisäpuolella. Artikkelin 

kirjoittaja katselmoi henkilökohtaisesti kyselylomakkeen käännöksen englannin 

kielestä arabian kieleen, otannan metodit, laatukontrollit, luottamuksellisuuden, ja 

muut kenttätyön toimintamallit, koko palestiinalaisen ammattimaisen kyselyn 

suorittaneen tiimin kanssa. Tiimin toimipiste sijaitsi Beit Sahourissa Länsirannalla. 

Tilastollinen virhemarginaali tämän kokoisessa ja tyyppisessä otannassa on 6 %, 95 % 

luottamustasolla. (Pollock 2022e) 

Egypti, (Bahrain, Jordania, Kuwait, Libanon, Saudi-Arabia, ja 

Arabiemiirikunnat*) maaliskuu 2022 

Tämä kysely suoritettiin kasvotusten kansallisessa 1000 aikuisen Egyptin kansalaisen 

otannassa. Samaan aikaan tehtiin kysely myös viidessä muussa arabivaltiossa. 

Kyselyt toteutti luotettava alueellinen kaupallinen alihankkija, joka käytti standardin 

maantieteellisen todennäköisyyden mallinnuksen metodeja. Kyselyssä noudatettiin 

tiukkaa laadunvalvontaa, yleisen terveyden kontrolleja, ja luottamuksellisuutta. 

Tilastollinen virhemarginaali tämän tyyppisessä kyselyssä on ±3 %. (Pollock 2022f) 

1.6 Tutkimuksen kulku 

Tutkimusaiheen valinta ja tutkimuksen eteenpäin vieminen ei ollut mutkatonta. 

Ensimmäinen kolmesta tutkimusaiheestani ei edennyt aineiston keräämisen 

hankaluuden vuoksi. Pyrin tutkimaan evankelis- luterilaisen Jordanian ja pyhän 

maan seurakunnan palestiinalaisten jäsenten subjektiivista kokemusta Abraham 

Accords sopimuksesta. Seuraava tutkimusaiheeni samasta aihepiiristä israelilaisessa 

messiaanisessa seurakunnassa päättyi jo alkuvaiheessa seurakunnan edustajan 

ilmoittaessa, etteivät he osallistu tutkimukseen. 

Tämän tutkimuksen aiheen löysin etsimällä valmista mielenkiintoista aineistoa 

Googlea apuna käyttäen. Muutaman mahdollisuuden ja kärsivällisen etsimisen kautta 

kohdalleni osui The Washington Institute Arab Polling Project aineisto (TWI). 

Aineiston internetportaali osoittautui oivalliseksi työkaluksi tutkimuksen tekemiseen, 

aineisto laajaksi ja juuri mielenkiintoni kohteeseen sopivaksi. Aineistoa oli helppo, 
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vaikkakin aikaa vievää selailla läpi. Aineisto on jaettu kahteen osaan, arabivaltioiden 

tarkasteluun ja palestiinalaisalueiden aineistoon. Jälkimmäinen on kattavampi ja 

tämä sopi hyvin tutkimusaiheeni tarkoitukseen. 

 

Kuva 1. Esimerkki internetportaalin käyttöliittymästä. 

 

Kunkin vuoden kyselyiden prosenttijakaumat ovat esitettynä kuvina ja kyselyiden 

kysymykset voi valita alasvetovalikosta. Aineistoa on mahdollista tarkastella 

vuositasolla tai pitempänä trendiä. Kuvassa 1 näkyy käyttöliittymä 

internetselaimessa. Kuvan ylhäällä on ilmoitettu kyselyn vuosi ja valittu kysymys. 
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Keskellä on graafinen esitys vastausten prosenttiosuuksista. Vasemmalla alhaalla on 

listattuna vastausvaihtoehdot. Oikealla alhaalla on mahdollisuus valita vuosittainen 

aineisto tai trendi niistä vuosista, jolloin kysymys on esitetty. Alimpana on 

alasvetovalikko, jossa on listattuna kaikki kysymyssarjan kysymykset. Arabivaltioille 

ja palestiinalaisalueille on kyselyissä eri kysymyssarjat. 

Aineistoa alustavasti läpikäydessäni huomasin muutaman mielenkiintoisen seikan. 

Palestiinalaisalueet vaikuttivat suhtautuvan myönteisimmin Israeliin ja juutalaisiin 

kuin arabivaltiot. Vaikutti myös siltä, että Itä-Jerusalemin palestiinalaisista 

huomattava osa oli suhtautunut vuoden 2022 kyselyssä huomattavasti muita 

palestiinalaisalueita myönteisimmin Israeliin ja juutalaisiin. Näihin alustaviin 

huomioihin perustuen asetin tutkimukselleni hypoteesin ja tutkimuskysymykset. 

Tutkimuksen edetessä hypoteesin ja tutkimuskysymysten sanamuodot tarkentuivat, 

kuten myös tutkimukseni otsikko. 

Aloitin tutkielman kirjoittamisen analyysiosiosta edeten samaa aikaa aineiston 

analyysissä. Ensimmäisenä vaiheena analyysissä oli aineiston ryhmittely. Rajasin 

tutkimuksen aikavälin vuosien 2014‒2022 kyselyihin. Listasin Word-dokumenttiin 

kaikki näiden vuosien palestiinalaisalueilla tehtyjen kyselyiden kysymykset ja 

kyselyiden vuodet (Liite 1). Huomasin kysymyksissä olevan pitkän aikavälin ja lyhyen 

aikavälin kysymyksiä. Tästä sain analyysini kaksi ensimmäistä jakoa. Valitsin 

kummankin kysymyssarjan kysymyksistä tutkimusaiheeseeni mielestäni sopivimmat 

ja käytin niiden erottamiseen värikoodeja. 

Listasin samalla tavalla arabivaltioissa esitetyt kysymykset ja valitsin niistä 

värikoodilla Word-dokumentissa tutkimukseeni sopivimmat kysymykset (Liite 2). 

Arabivaltioiden kohdalla en jakanut kysymyksiä pitkään ja lyhyeen aikaväliin, koska 

päähuomioni oli palestiinalaisalueiden välisissä eroissa ja toissijaisesti 

palestiinalaisalueiden ja arabivaltioiden välisissä eroissa. Vaikka aineisto on samasta 

lähteestä hankittu, palestiinalaisalueiden aineisto on tutkimuksessani ensisijaista ja 

arabivaltioiden aineisto toissijaista. 

Kysymysten valinta tutkimukseen tarkentui analyysin edetessä joidenkin kysymysten 

osoittautuessa sopimattomaksi tarkoitukseeni. Tässä kohdassa tein valinnan ottaa 

mukaan vain kysymyksiä, joissa mielipide ilmaistaan puolesta tai vastaan 

vaihtoehdoilla. Myönteisten asenteiden prosenttiosuuksien esittäminen on selkeää ja 
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mahdollistaa vertailun kysymysten ja otantojen välillä. Tämä mahdollistaa myös 

käänteisten kysymysten mukaan ottamisen, joissa mitataan negatiivista asennetta. 

Analyysiin valitsemistani kolmesta kysymyssarjasta aloitin analyysin 

palestiinalaisvaltioiden pitkän aikavälin kyselyistä. Halusin selvittää, osoittautuuko 

Itä-Jerusalemin palestiinalaisten asenteet palestiinalaisista myönteisimmiksi Israelia 

ja juutalaisia kohtaan pitkällä aikavälillä vuodesta 2014 vuoteen 2022. Seuraavaksi 

selvitin, osoittautuuko Itä-Jerusalemin palestiinalaisten asenteet 

palestiinalaisalueista myönteisimmiksi lyhyellä aikavälillä vuodesta 2019 vuoteen 

2022. Kummallakin aikavälillä aineistossa on eri kysymyspatteri. Kolmanneksi 

vertailin arabivaltioita keskenään myönteisyydessä Israelia ja juutalaisia kohtaan 

vuodesta 2014 vuoteen 2022. Viimeiseksi vertailin muita myönteisempiä 

arabivaltioita Itä-Jerusalemin palestiinalaisiin, jotka olivat vuoden 2022 kyselyssä 

selkeästi palestiinalaisalueista myönteisimpiä Israelia ja juutalaisia kohtaan. Lopuksi 

tein analyysin yhteenvedon, jossa toin esiin analyysin tulokset. Nämä tulokset 

vahvistivat hypoteesini paikkansapitävyyden. 

Aineiston analysoinnin valmistuttua kirjoitin aineiston kuvauksen kappaleen. Pyysin 

TWI:n edustajalta tarkemmat kuvaukset kyselyiden metodologiasta. Kuvaukset 

toimitettiin Word-dokumenttina, jossa oli listattuna vuosien 2010‒2022 kyselyt ja 

niiden lyhyet metodologiset kuvaukset. Kyselyt olivat aikajärjestyksessä 

tuoreimmasta vanhimpaan ja ne oli otsikoitu vastaavan kyselyn artikkelin otsikolla. 

Artikkeleihin annettiin myös linkki, jotka ovat viitteenä aineistoa kuvaavassa 

taulukossa ja listattuna kirjallisuusluettelossa. Päädyin aineiston esittelyssä 

taulukkoon, koska kyselyitä ja niiden metodologisia kuvauksia on paljon. Ottaen 

huomioon tutkielman työ- ja sivumäärä, taulukko ja vuoden 2022 kyselyiden 

metodologiset kuvaukset sopivat tarkoitukseen. Seuraavana työvaiheena aloitin 

tämän kappaleen kirjoittamisen, jotta aikaväli tutkimuksen tekemisen ja sen kulun 

dokumentoimisen välille ei syntyisi liian suureksi.  

Valitsin terrorismin ehkäisyn (vrt. väkivaltaisen ekstremismin ehkäisy) teeman 

dialogiin analyysin tulosten kanssa, koska aihe on minulle tuttu entuudestaan 

opintojen kautta. Tore Bjørgon malli antoi rakennetta, jäsensi aineiston analyysin 

tulokset ja selitti parhaiten keskeisimpiä analyysin tuloksia, sekä auttoi saamaan, 

yhdessä aikaisemman tutkimuksen ja kirjallisuuden kanssa, vastaukset 

tutkimuskysymyksiini. 
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Valitsin tutkimukseni tulosten kanssa dialogiin viimeaikaista tutkimusta, koska 

tutkielmani tarkoitus on osaltaan herättää ajatuksia siitä, kuinka tutkimme 

radikalisoitumista ja siihen liittyvää väkivaltaa. Vaikkakin historiaa on hyvä tuntea 

virheiden uusimisen välttämiseksi ja toimintatapojen uudistamiseksi, tuore 

näkökulma on mahdollista toteuttaa mielipiteeni mukaan ainoastaan puhtaalta 

pöydältä.  

Tutkimuksessani listattu kirjallisuuslista on tarkoituksella lyhyt, juuri edellä 

mainitusta syystä; tarkoitukseni on karistaa pois Lähi-idän väkivaltaisiin 

konflikteihin liittyvä tutkimuksellinen ja kirjallinen taakka ‒ liittyä Ahmed Ajilin 

käynnistämään tutkimusperinteeseen (Ajil 2023). Käytän analyysin tuloksien 

selittämiseen mallia vuodelta 2013, koska tämä on edelleen ajantasainen ja mukana 

väkivaltaisen ekstremismin akateemisessa opetuksessa. 

Kirjoitettuani alaluvun tutkimustulosteni suhteesta aikaisempaan tutkimukseen, 

kirjoitin alaluvun tutkimukseni luotettavuudesta ja sijoittumisesta aihepiiriin 

tutkijana. Kaiken muun ollessa valmiina, kirjoitin tutkielman johdannon luvun ja 

pohdinnan, sekä johtopäätösten alaluvut. Valitsemani etenemisjärjestys 

tutkimukselle ja tutkielman kirjoittamiselle kumpuaa kokemuksista teologiselle 

tiedekunnalle aiempaan tutkintooni liittyneen tutkielman kirjoittamisesta. Olen myös 

ammentanut uutta kokemusta ja osaamista humanistisen tiedekunnan 

metodiopetuksesta. 
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2 Aineiston analyysi 

2.1 Länsirannan, Gazan ja Itä-Jerusalemin välinen vertailu 

Taulukko 2. Länsirannan, Gazan, ja Itä-Jerusalemin palestiinalaisten pitkäaikaisten kyselytutkimusten 
myönteisten vastausten prosenttiosuudet 2014‒2022 (TWI). 

Myönteisellä vastauksella tarkoitan kysymyksen kanssa samaa mieltä olemisen tasoja (Esimerkiksi: 
strongly agree, agree, somewhat agree). Taulukon vasemmassa laidassa on numeroituna neljä liitteen 
1 kysymystä. Vuosiluvuista puuttuu 2016 ja 2021, joista aineistoa ei ole käytettävänä. Prosenttiluvut 
ovat myönteisten vastausten yhteenlaskettu prosenttiosuus. Suluissa on ilmaistu alueiden keskinäinen 
järjestys. Jokaisella palestiinalaisalueella ei ole kaikkina vuosina suoritettu kyselytutkimusta TWI:n 
toimesta; nämä kohdat on jätetty selkeyden vuoksi taulukossa tyhjiksi. 

 

 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2022 

        

14 L 56 (2) 74 (2) 55 (3) 55 (2) 50 (2) 69 (1) 43 (3) 

14 G 70 (1) 83 (1) 80 (1) 74 (1) 68 (1) 56 (2) 62 (1) 

14 I-J  58 (3) 74 (2) 37 (3) 47 (3) 25 (2) 59 (2) 

15 L   77 (1) 42 (2) 46 (3) 65 (1) 40 (3) 

15 G   63 (2) 53 (1) 61 (1) 50 (2) 53 (2) 

15 I-J   55 (3) 36 (3) 55 (2) 35 (3) 70 (1) 

35 L 46 (2) 55 (1) 43 (3) 36 (3) 38 (2) 11 (3) 28 (3) 

35 G 73 (1) 46 (2) 54 (2) 72 (1) 68 (1) 53 (1) 66 (1) 

35 I-J  45 (3) 82 (1) 63 (2) 27 (3) 28 (2) 54 (2) 

43 L   55 (2) 42 (2) 56 (2) 67 (1) 60 (3) 

43 G   57 (1) 64 (1) 67 (1) 61 (2) 62 (2) 

43 I-J   44 (3) 39 (3) 51 (3) 50 (3) 84 (1) 

 

Taulukossa 2 näkyy Länsirannan, Gazan, ja Itä-Jerusalemin palestiinalaisten pitkän 

aikavälin vertailussa runsaasti keskinäistä vaihtelua suhtautumisessa Israeliin ja 

juutalaisiin. Pitkän aikavälin trendinä tutkimukseen valituissa kysymyksissä Gazan 

palestiinalaiset suhtautuvat myönteisimmin Israeliin ja juutalaisiin. Myöskin kolmen 

viimeisimmän pitkän aikavälin haastatteluiden vastauksissa Gazan palestiinalaiset 

vastaavat myönteisimmin. Viimeisimmässä haastattelussa 2022 Gazan 

palestiinalaiset jakavat Itä-Jerusalemin palestiinalaisten kanssa valituissa 

kysymyksissä myönteisimmän sijan ja Länsirannan palestiinalaiset tasaisesti 

kolmannen sijan. Myönteisissä prosenttiosuuksissa huomattavaa eroa kuitenkin 

syntyy vuonna 2022 kysymyksessä 43, jossa ilmenee 22 prosenttiyksikön ero Itä-

Jerusalemin ja Gazan välillä, sekä 24 prosenttiyksikön ero Itä-Jerusalemin ja 

Länsirannan välillä; Itä-Jerusalemin vastausten ollessa 84 % myönteisiä, Gazan 62 
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%, ja Länsirannan 60 %. Vastaavan suuruisia eroja on syntynyt kysymyksessä 43 

myös vuoden 2018 kyselyssä, jossa puolestaan Gazan palestiinalaiset suhtautuivat 

Israeliin ja juutalaisiin Itä-Jerusalemin palestiinalaisia 25 prosenttiyksikköä 

myönteisemmin, ja Länsirannan palestiinalaisia 16 prosenttiyksikköä 

myönteisemmin. Huomattavaa vuoden 2022 kyselyn aineistossa on erityisesti Itä-

Jerusalemin palestiinalaisväestön miltei 3/4 enemmistön myönteinen mielipide 

suhtautumisessa Israeliin ja juutalaisiin. 

Länsirannan, Gazan ja Itä-Jerusalemin palestiinalaisille asukkaille esitetty kysymys 

43 kuluu englannin kielestä suomen kieleen käännettynä seuraavasti: 

”Palestiinalaisten tulisi kannustaa suoriin henkilökohtaisiin kontakteihin ja dialogiin 

israelilaisten kanssa, auttaakseen rauhaan pyrkiviä israelilaisia edistämään 

oikeudenmukaista ratkaisua.” (Liite 1, kysymys 43). 

Taulukko 3. Länsirannan, Gazan, ja Itä-Jerusalemin palestiinalaisten lyhytaikaisten kyselytutkimusten 
myönteisten vastausten prosenttiosuudet 2019, 2020 ja 2022 (TWI). 

Joissain kysymyksissä kysymyksen asettelu on toisin päin, joten myönteinen vastaus on kielteinen 
ilmaus (Esimerkiksi: Bad; somewhat disagree, strongly disagree). Taulukon vasemmassa laidassa on 
numeroituna kolmetoista liitteen 1 kysymystä. Vuosiluvuista puuttuu 2021, josta aineistoa ei ole 
käytettävänä. Taulukon oikeassa alakulmassa on kirjattuna kunkin asuinalueen vuoden 2022 kyselyn 
prosenttiyksiköiden keskiarvo. 

 2019 L 2019 G 2019 I-J 2020 L 2020 G 2020 I-J 2022 L 2022 G 2022 I-J 

23 49 (1) 37 (3) 42 (2) 41 (2) 33 (3) 55 (1) 37 (2) 34 (3) 66 (1) 

24 62 (2) 48 (3) 69 (1) 45 (2) 42 (3) 61 (1) 59 (2) 39 (3) 82 (1) 

25 22 (2) 29 (1) 12 (3) 44 (1) 24 (3) 25 (2) 32 (2) 26 (3) 68 (1) 

26 22 (2) 29 (1) 20 (3) 42 (1) 23 (3) 26 (2) 35 (2) 26 (3) 56 (1) 

27 72 (2) 64 (3) 81 (1) 50 (3) 54 (2) 64 (1) 55 (3) 56 (2) 78 (1) 

47 57 (3) 79 (1) 76 (2) 71 (1) 73 (2) 49 (3) 60 (2) 72 (1) 60 (2) 

55 44 (2) 31 (3) 48 (1) 36 (1) 27 (2) 26 (3) 36 (2) 26 (3) 61(1) 

57 26 (1) 16 (3) 23 (2) 39 (1) 18 (3) 31 (2) 31 (2) 24 (3) 35 (1) 

58 24 (1) 21 (2) 21 (2) 52 (1) 21 (3) 28 (2) 28 (2) 25 (3) 38 (1) 

59 40 (2) 48 (1) 28 (3) 43 (1) 41 (2) 33 (3) 30 (3) 41 (2) 53 (1) 

98 51 (3) 68 (2) 79 (1) 50 (3) 66 (1) 59 (2) 56 (3) 62 (1) 60 (2) 

99 20 (2) 10 (3) 25 (1) 49 (1) 7 (3) 27 (2) 30 (1) 11 (3) 25 (2) 

       43 38  57 

 

Kuten pitemmän aikavälin vertailussa, taulukossa 3 näkyy Länsirannan, Gazan, ja 

Itä-Jerusalemin palestiinalaisten lyhyen aikavälin vertailussa runsaasti keskinäistä 

vaihtelua suhtautumisessa Israeliin ja juutalaisiin. Tässä kysymyssarjassa huomiona 
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nousee esiin kautta linjan Gazan palestiinalaisten jyrkkä suhtautuminen Israeliin ja 

juutalaisiin suhteessa Länsirannan ja Itä-Jerusalemin palestiinalaisiin.  

 

Kuva 2. Länsirannan, Gazan, ja Itä-Jerusalemin palestiinalaisille vuonna 2022 tehtyjen kyselyiden 
yhteenlasketut myönteisten vastausten prosenttiyksiköt. 

 

Kuvassa 2 näkyy vuonna 2022 tehdyissä kyselyssä Itä-Jerusalemin selkeästi 

myönteisin suhtautuminen Israeliin ja juutalaisiin. Tutkimukseen valittujen 

kolmentoista vuonna 2022 esitetyn kysymyksen Itä-Jerusalemin palestiinalaisten 

myönteisten vastausten keskiarvon ero Länsirannan palestiinalaisiin on 16 

prosenttiyksikköä ja Gazaan palestiinalaisiin 20 prosenttiyksikköä. Toisin ilmaisituna 

vuonna 2022 Itä-Jerusalemin palestiinalaiset suhtautuivat Israeliin ja juutalaisiin 

noin kolmanneksen myönteisemmin kuin Länsirannan ja Gazan palestiinalaiset. 

Selkeimmin Itä-Jerusalemin palestiinalaisten myönteinen suhtautuminen Israeliin ja 

juutalaisiin tulee esiin kysymyksessä 24, joka kuuluu englannin kielestä suomen 

kieleen käännettynä seuraavasti: ”Näinä päivinä yleisesti ottaen, sanoisitko olevan 

oikein vai väärin hyökätä juutalaisia vastaan kaikkialla?” (Liite 2, kysymys 24). 

Kysymykseen vastanneista Itä-Jerusalemin palestiinalaisista noin 4/5, Länsirannan 

palestiinalaisista 3/5 ja Gazan palestiinalaisista 2/5, kokevat juutalaisten tappamisen 

olevan väärin. 
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2.2 Arabivaltioiden välinen vertailu 

Taulukko 4. Arabivaltioiden kyselytutkimusten myönteisten vastausten prosenttiosuudet 2017‒2022 
(TWI). 

Vuosina 2020 ja 2021 suoritettiin kyselytutkimus kesäkuussa ja marraskuussa. Vuonna 2022 
kyselytutkimus oli maaliskuussa, elokuussa ja marraskuussa. Jokaisessa arabivaltiossa ei ole kaikkina 
vuosina suoritettu kyselytutkimusta TWI:n toimesta; nämä kohdat on jätetty selkeyden vuoksi 
taulukossa tyhjiksi. 

 2017 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2022 

15 
ARABIEMIIRIKUNNAT 

   14 39 37 41 43 43 43 

15 SAUDI-ARABIA    9 37 36 38 38 42 43 

15 QATAR     30  38    

15 LIBANON       7 6  8 

15 KUWAIT        3   

15 JORDANIA    9 7  12 10   

15 EGYPTI    6 8  12 11 11 10 

15 BAHRAIN     37 36 37 38 37  

19 
ARABIEMIIRIKUNNAT 

38 34 29   33   39  

19 SAUDI-ARABIA 27 25 20   39   42  

19 QATAR 29          

19 LIBANON 59 60 60        

19 KUWAIT 37 37 39        

19 JORDANIA 39 35 37        

19 EGYPTI 31 25 21      23  

19 BAHRAIN 49     51   55  

25 
ARABIEMIIRIKUNNAT 

    47 44 23 25 26 25 

25 SAUDI-ARABIA     41 36 16 19 21 21 

25 QATAR     40  14    

25 LIBANON     18  7 8  11 

25 KUWAIT        14   

25 JORDANIA     9  12 12   

25 EGYPTI     25  12 13 14 12 

25 BAHRAIN     45 41 18 20 23  

 

Taulukossa 4 näkyy arabivaltioissa tehtyjen kyselytutkimusten myönteisten 

vastausten osuuden olevan kautta linjan alle 50 %. Poikkeuksena Bahrainissa 2021 

kesäkuussa ja 2022 elokuussa tehdyt kyselyt.  Vuonna 2021 kysymykseen 19 on 

vastannut myönteisesti 51 % vastaajista ja vuonna 2022 55 %. Kysymys 19 kuuluu 
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englannin kielestä suomen kieleen käännettynä seuraavasti: ”Meidän tulisi kuunnella 

niitä meistä, jotka haluavat tulkita islamia maltillisemmin, suvaitsevammin ja 

nykyaikaisemmin. Samoina vuosina tähän kysymykseen vastasi myönteisesti Saudi-

Arabiassa ja Arabiemiirikunnissa noin 2/5 vastaajista. Myös kahdessa muussa 

kysymyksessä suhteesta Israeliin ja juutalaisiin, vastaajat ilmaisevat vuosien saatossa 

myönteisintä asennetta. Vuosina 2017‒2019 libanonilaiset vastaajat ovat osoittaneet 

3/5 enemmistöllä kysymyksessä 19 toiveen rauhanomaisemmasta islamilaisesta 

kulttuurista. Muissa kahdessa kysymyksessä vuosina 2020‒ 2022 libanonilaiset 

vastaajat eivät kuitenkaan osoita myönteisyyttä Israelia ja juutalaisia kohtaan. 

 

Kuva 3. Arabivaltioiden myönteisten vastausten osuudet vuosina 2020–2022 kysymykseen 15. 

 

Kuvassa 3 näkyy arabivaltioiden jakaantuminen kahteen ryhmään. Myönteisimmät 

asenteet Israeliin ja juutalaisiin ovat nähtävissä Arabiemiirikunnissa, Saudi-

Arabiassa, Qatarissa, ja Bahrainissa. Näiden valtioiden kansalaisten myönteisten 

vastausten prosenttiosuus asettuu pääsääntöisesti välille 30‒43 %. Arabivaltioiden 

kansalaisille esitetty kysymys 15 käännettynä englannin kielestä suomen kieleen 

kuuluu seuraavasti: ”Ihmisten, jotka haluavat olla yhteydessä israelilaisiin 
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liiketoimintaan tai urheiluun liittyen, tulisi antaa tehdä näin.” (Liite 2, kysymys 15). 

Kielteisimmin Israeliin ja juutalaisiin suhtautuvat Libanonin, Kuwaitin, Jordanian, ja 

Egyptin kansalaiset, Myönteisten vastausten osuuden asettuessa välille 3‒12 %. 

 

Kuva 4. Arabivaltioiden myönteisten vastausten osuudet vuosina 2017–2022 kysymykseen 19. 

 

Kysymys 19 on kontekstisidonnainen. Kysymys kertoo implisiittisesti asenteesta 

Israelia ja juutalaisia kohtaan. Mitattaessa suhtautumista islamin tulkintaan, 

vastaajilta kysyttiin englannin kielestä suomen kieleen käännettynä seuraavasti: 

”Meidän tulisi kuunnella niitä joukossamme, jotka haluavat tulkita islamia 

maltillisemmin, suvaitsevammin, ja modernilla tavalla.” (Liite 2, kysymys 19). 

Kuvassa 4 esiin nousee Bahrainin ja Libanonin kansalaisten myönteisten vastausten 

prosenttiosuudet. Noin puolet Bahrainin kansalaisista suhtautuvat 2017, 2021, ja 

2022 tehdyissä kyselyissä islamin maltilliseen, suvaitsevaan, ja moderniin tulkintaan 

myönteisesti. Libanonissa vastaava osuus vuosina 2017, 2018, ja 2019 tehdyissä 

kyselyissä on noin 3/5. Muiden valtioiden osuudet asettuvat 2017‒2022 välillä 

tehdyissä kyselyissä 20‒42 % välille. Saudi-Arabian vastauksissa näkyy kehitystä 

vuodesta 2019 vuoteen 2022, jonka välillä myönteiset vastaukset ovat 

kaksinkertaistuneet 20 %:sta 42 %:iin.  
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Kuva 5. Arabivaltioiden myönteisten vastausten osuudet vuosina 2020–2022 kysymykseen 25. 

 

Kuvassa 5 näkyy kehitys suhtautumisessa Abraham Accords rauhanpyrkimykseen. 

Kysymys 25 on kontekstisidonnainen Yhdysvaltojen ja muiden sopimusvaltioiden 

mukanaolon vuoksi. Kysymys kertoo implisiittisesti asenteesta Israelia ja juutalaisia 

kohtaan. Vastaajilta kysyttiin englannin kielestä suomen kieleen käännettynä 

seuraavasti: ”Mikä on näkemyksesi Abraham Accords sopimuksesta Israelin, 

Arabiemiirikuntien, Bahrainin, Marokon, ja Sudanin välillä?” (Liite 2, kysymys 25). 

Vuonna 2020, jolloin Israel, Arabiemiirikunnat, ja Bahrain allekirjoittivat Abraham 

Accords valtioiden välisten suhteiden normalisointisopimuksen, myönteisten 

vastausten osuus oli noin UEA:ssa, Bahrainissa, Saudi-Arabiassa, ja Qatarissa 40‒47 

% välillä. Kuitenkin jo seuraavan vuoden 2021 jälkimmäisessä kyselyssä myönteisten 

vastausten määrät putosivat muiden arabivaltioiden tasolle välille 7‒23 %. Abraham 

Accords sopimuksen allekirjoittamisen vuodesta 2020 vuoden 2021 jälkimmäiseen 

kyselyyn, Arabiemiirikuntien kansalaisten myönteisten vastausten määrä puolittui 

alle neljäsosaan; Saudi-Arabialla ja Qatarilla pudotus oli vielä jyrkempää. 

2.3 Itä-Jerusalemin vertailu Arabiemiirikuntiin, Saudi-Arabiaan ja Bahrainiin 

Palestiinalaisalueista selkeästi myönteisimmin vuonna 2022 suoritetuissa kyselyssä 

Israeliin ja juutalaisiin suhtautuvat Itä-Jerusalemin palestiinalaiset. Arabivaltioista 

puolestaan Israeliin ja juutalaisiin suhtautuvat myönteisimmin pitkällä aikavälillä 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Kysymys 25

2020 2021 2021 2022 2022 2022



31 
 

Arabiemiirikunnat, Saudi-Arabia, Qatar ja Bahrain. Verrattaessa palestiinalaisalueilla 

ja arabivaltiossa suoritettuja kyselyitä keskenään, liitteen 1 kysymys 43 ja liitteen 2 

kysymys 15 ovat parhaiten verrattavissa toisiinsa suhtautumisessa Israeliin ja 

Juutalaisiin. Vuonna 2022 Qatarissa ei suoritettu aineistoni kyselytutkimusta. 

Länsirannan, Gazan ja Itä-Jerusalemin palestiinalaisille asukkaille esitetty kysymys 

43 kuluu englannin kielestä suomen kieleen käännettynä seuraavasti: 

”Palestiinalaisten tulisi kannustaa suoriin henkilökohtaisiin kontakteihin ja dialogiin 

israelilaisten kanssa, auttaakseen rauhaan pyrkiviä israelilaisia edistämään 

oikeudenmukaista ratkaisua.” (Liite 1, kysymys 43). 

Arabivaltioiden kansalaisille esitetty kysymys 15 käännettynä englannin kielestä 

suomen kieleen kuuluu seuraavasti: ”Ihmisten, jotka haluavat olla yhteydessä 

israelilaisiin liiketoimintaan tai urheiluun liittyen, tulisi antaa tehdä näin.” (Liite 2, 

kysymys 15). 

 

Kuva 6. Arabiemiirikuntien, Saudi-Arabian ja Bahrainin, sekä Itä-Jerusalemin myönteisten vastausten 
osuudet vuonna 2022 kysymyksessä 15 (arabivaltiot) ja 43 (Itä-Jerusalem). 

 

Kuvassa 6 näkyy huomattava ero Israeliin ja juutalaisiin myönteisimmin 

suhtautuvien arabivaltioiden ja Länsi-Jerusalemin palestiinalaisten asukkaiden 
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välillä. 4/5 Itä-Jerusalemin palestiinalaisista haluaa edistää rauhaa Israelin ja 

juutalaisten kanssa kanssakäymisen ja dialogin kautta. Arabiemiirikuntien, Saudi-

Arabian, ja Bahrainin kansalaisista 2/5 on valmis hyväksymään arabien kontaktit 

Israeliin ja juutalaisiin osana liiketoimintaa ja urheilua. 

2.4 Aineiston analyysin tulosten yhteenveto 

 

Kuva 7. Länsirannan, Gazan, Itä-Jerusalemin, sekä arabivaltioiden aineiston analyysin eteneminen. 

 

Kuvassa 7 näkyy tutkimuksen aineiston analyysin vaiheittainen eteneminen ja 

tulokset. Vertailussa palestiinalaisalueiden välillä pitkän aikavälin aineistossa 

vuosina 2014‒2022 ei löytynyt merkittävää eroa alueiden välillä myönteisessä 

asenteessa Israelia ja juutalaisia kohtaan. Prosenttiosuudet vaihtelevat vuosittain 

ilman merkittävää eroa palestiinalaisalueiden välillä. Kysymyksessä 43 (Liite 1) 

vuonna 2022 ero on kuitenkin huomattava ja kysymyssarjan historiassa 

poikkeuksellinen myönteisten vastausten ollessa 84 %. Tämä on 22 prosenttiyksikkö 

korkeampi kuin Gazassa ja 24 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Länsirannalla. 

Kummankin alueen myönteisten vastausten prosenttiosuudet ovat myös korkeita, 

niiden ollessa 62 % ja 60 %. 

Vertailussa palestiinalaisalueiden lyhyen aikavälin aineistossa vuosina 2019 ja 2022 

ei myöskään löydy selkeää eroa myönteisissä vastauksissa suhtautumisessa Israeliin 

ja juutalaisiin palestiinalaisalueiden välillä. Tästä on kuitenkin poikkeus vuonna 

Länsiranta, Gaza, ja 
Itä-Jerusalem

•Vertailu palestiinalaisalueiden välillä pitkän aikavälin 
aineistossa.

•Vertailu palestiinalaisalueiden välillä lyhyen aikavälin 
aineistossa.

Arabiemiirikunnat, 
Saudi-Arabia, 

Qatar, ja Bahrain
•Arabivaltioiden välinen vertailu

Itä-Jerusalem

Arabiemiirikunnat, 
Saudi-Arabia, ja 

Bahrain

•Länsi-Jerusalemin palestiinalaisten ja 
myönteisimmin Israeliin ja juutalaisiin 
suhtautuvien arabivaltioiden välinen 
vertailu.
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2022 tehdyt kyselyt, joissa Itä-Jerusalemin palestiinalaiset suhtautuvat selvästi 

myönteisimmin Israeliin ja juutalaisiin kuin Länsirannan ja Gazan palestiinalaiset. 

Kun kaikki kysymykset otetaan huomioon, Itä-Jerusalemin palestiinalaiset 

suhtautuvat Israeliin ja juutalaisiin 16 prosenttiyksikköä myönteisemmin kuin 

Länsirannan palestiinalaiset ja 20 prosenttiyksikköä myönteisemmin kuin Gazan 

palestiinalaiset. Yksittäisistä kysymyksistä kysymyksessä 24 (Liite 1) alueiden ero on 

huomattava, Itä-Jerusalemin palestiinalaisista 4/5 ollessa myönteisiä Israelia ja 

juutalaisia kohtaan, Länsirannan palestiinalaisten myönteisyyden ollessa 3/5, ja 

Gazan 2/5. 

Arabivaltioiden välisessä vertailussa eksplisiittisesti asennetta Israeliin ja juutalaisiin 

mittaavassa kysymyksessä 15 (Liite 2), erottautuvat selkeästi muista arabivaltioista 

myönteisyydessä Arabiemiirikunnat, Saudi-Arabia, Qatar, ja Bahrain. Myönteisten 

vastausten prosenttiosuus asettuu näillä valtioilla vuosina 2020‒2022 välille 30‒43 

%, kun puolestaan Libanonilla, Kuwaitilla, Jordanialla, ja Egyptillä välille 3‒12 %. 

Implisiittiset kysymykset 19 ja 25 (Liite 2) vahvistavat kysymysten 

kontekstisidonnaisuuden ymmärtämisen tärkeyttä.  

Palestiinalaisalueista myönteisimmin Israeliin ja juutalaisiin vuonna 2022 

suhtautuvan Länsi-Jerusalemin palestiinalaisten ja arabivaltioista myönteisimmin 

vuoden 2022 kyselyissä suhtautuvien, Arabiemiirikuntien, Saudi-Arabian, ja 

Bahrainin (Qatarissa ei suoritettu kyselyä vuonna 2022) välisessä vertailussa 

parhaiten tarkoitukseen sopi kysymykset 43 (Liite 1) ja 15 (Liite 2). Itä-Jerusalemin ja 

arabivaltioiden myönteisten asenteiden välillä Israeliin ja juutalaisiin on huomattava 

ero. Itä-Jerusalemin palestiinalaisista 84 % haluaa edistää rauhaa kanssakäymisen ja 

dialogin kautta. Arabiemiirikuntien, Saudi-Arabian, ja Bahrainin kansalaisista vain 

noin 40 % on valmis hyväksymään arabien kontaktit Israeliin ja juutalaisiin osana 

liiketoimintaa ja urheilua. 

Aineiston analyysi osoitti tutkimuksen hypoteesin paikkansapitäväksi tarkasteltaessa 

vuoden 2022 tilannetta. Vuonna 2022 tehdyissä kyselyissä lyhyen aikavälin 

kysymyksillä, Itä-Jerusalemissa asuvat palestiinalaiset suhtautuvat myönteisimmin 

Israeliin ja juutalaisiin verrattaessa Länsirannan ja Gazan alueilla asuviin 

palestiinalaisiin, sekä arabivaltioihin. Pidemmällä aikavälillä palestiinalaisalueiden 

välillä on kuitenkin paljon vaihtelua, joka viittaa kyselyhetken kontekstin 

merkitykseen. Huomionarvoista on kuitenkin vuonna 2022 tehdyn pitemmän 
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aikavälin kysymyssarjan kysymys 43, jossa Itä-Jerusalemin palestiinalaisten 

myönteisyyden ero kaikkiin muihin oli huomattava. Arabivaltioiden kyselyaineisto oli 

tutkimuksessani toissijainen aineisto. Pidemmän aikavälin vaihtelua arabivaltioiden 

välisissä asenteessa Israelia ja juutalaisia kohtaan ei tutkimuksessani analysoitu. 

Analyysin tulosten luettelo asenteissa Israeliin ja juutalaisiin: 

Palestiinalaisalueiden välinen vertailu 

1. Pitkän aikavälin aineistosta vuosina 2014‒2022 ei löytynyt merkittävää eroa 

alueiden välillä suhtautumisessa Israeliin ja juutalaisiin. 

2. Kysymyksessä 43 (Liite 1) vuonna 2022 ero on huomattava palestiinalaisalueiden 

välillä ja tulos on kysymyssarjan historiassa poikkeuksellinen, myönteisten 

vastausten ollessa Itä-Jerusalemin palestiinalaisilla 84 %. 

3. Vertailussa palestiinalaisalueiden lyhyen aikavälin aineistossa vuosina 2019 ja 

2022 ei myöskään löydy selkeää eroa. 

4. Vuonna 2022 tehdyissä kyselyissä Itä-Jerusalemin palestiinalaisten asenteet ovat 

selvästi myönteisimpiä. 

Arabivaltioiden välinen vertailu 

5. Eksplisiittisesti myönteistä asennetta Israeliin ja juutalaisiin mittaavassa 

kysymyksessä 15 (Liite 2), erottautuvat selkeästi muista arabivaltioista 

Arabiemiirikunnat, Saudi-Arabia, Qatar, ja Bahrain. 

6. Implisiittiset kysymykset 19 ja 25 (Liite 2) vahvistavat kysymysten 

kontekstisidonnaisuuden ymmärtämisen tärkeyttä. 

Itä-Jerusalemin ja myönteisimpien arabivaltioiden vertailu 

7. Myönteisten asenteiden välillä on huomattava ero. 
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3 Tutkimustulokset 

3.1 Aineiston analyysin tulokset Tore Bjørgon mallin valossa 

Keskeisimmät aineiston analyysin tulokset 4, 5 ja 7 toimivat lähtökohtana Tore 

Bjørgon mallin soveltamisessa tutkimuksessani. (4) Länsirannan, Gazan ja Itä-

Jerusalemin vertailussa Itä-Jerusalem on osoittautunut aineiston valossa vuonna 

2022 tehdyissä kyselyissä myötämielisimmäksi Israelia ja Juutalaisia kohtaan. (5 ja 

7) Myöskin verrattaessa Itä-Jerusalemin palestiinalaisia myötämielisimpiin 

arabivaltioihin vuonna 2022 tehdyissä kyselyissä, Itä-Jerusalemin palestiinalaiset 

ovat osoittautuneet huomattavasti myötämielisemmiksi Israelia ja juutalaisia 

kohtaan. 

Vuoden 2022 Itä-Jerusalemissa tehtyjen kyselyiden aineistosta on valittavissa 

kysymyksiä, jotka aihealueeltaan vastaavat Bjørgon mallin yhdeksää ehkäisevää 

mekanismia. Osa näistä mekanismeista on käytännön suunnittelussa, toteutuksessa 

ja seurannassa viranomaisen tai valtion vastuulla, osaan puolestaan voi vaikuttaa 

yhteisö ja yksilö. Tavassani soveltaa Bjørgon mallia keskeistä ovat asenteet 

aihealueita kohtaan, joilla Bjørgon mekanismit vaikuttavat.  

Tutkimuksen tulosluvun tarkoitus on vastata tutkimuskysymyksiin hyödyntäen 

analyysin tuloksia 4, 5 ja 7, sekä Tore Bjørgon mallia rauhaa vähentävän toiminnan 

ehkäisyyn. 

Taulukko 5. Tore Bjørgon yhdeksän ehkäisevää mekanismia ja Itä-Jerusalemin palestiinalaisille 
vuonna 2022 tehtyjen kyselyiden näitä aihealueita vastaavat kysymykset (Liite 1). 

YHDEKSÄN MEKANISMIA KYSYMYS 

NORMIEN ASETTAMINEN 15, 23, 24, 25, 26, 27, 47, 48, 86, 90, 98, 99, 
103 

SYIDEN JA MOTIVAATION VÄHENTÄMINEN 42, 52, 104, 106, 107 

PELOTE 59, 88 

SUUNNITELMIEN ESTÄMINEN 87 

HAAVOITTUVIEN KOHTEIDEN SUOJELU 20 

HAITALLISTEN SEURAUSTEN 
VÄHENTÄMINEN 

105 

MAHDOLLISTEN SAAVUTUSTEN 
VÄHENTÄMINEN 

50 

LAMAUTTAMINEN 51 

SOPEUTUMINEN YHTEISKUNTAAN 19 
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Taulukossa 5 näkyy englannin kielestä suomen kieleen käännettynä Tore Bjørgon 

yhdeksän rauhaa edistävää mekanismia (Bjørgo 2013, 11). Vuonna 2022 Itä-

Jerusalemissa tehdyistä kyselyistä löytyy samoihin aihealueisiin kantaa ottavat 

kysymykset. Kysymykset painottuvat normien asettamiseen, syiden ja motivaation 

vähentämiseen, mutta myös tyypillisesti valtion vastuualueisiin löytyy kantaa ottavia 

kysymyksiä, joista ilmenee Itä-Jerusalemin palestiinalaisten asenne aihealuetta 

kohtaan. 

 

Kuva 8. Tore Bjørgon mallin normien asettamisen metodin alueelle kohdistuvat Itä-Jerusalemin 
palestiinalaisten asenteet vuoden 2022 kyselyssä (Liite 1). 

 

Normit ja moraaliset esteet toimivat voimakkaimpana esteenä rauhaa vähentävälle 

toiminnalle (Bjørgo 2013, 31). Kuvassa 8 näkyy kysymyksissä 15, 47 ja 48 miltei 

kaksinkertainen ero kielteisten ja myönteisten asenteiden välillä. Valtaosa Itä-

Jerusalemin palestiinalaisista kokee olevan moraalisesti väärin, että Hamas vaatii 

Israelin tuhoamista sen sijaan, että hyväksyisi kahden valtion ratkaisun vuoden 1967 

rajoilla. Heidän mielestään huomiota tulee keskittää yhteiskunnassa paljon enemmän 

rauhaa vähentävän islamilaisen ekstremismin trendien torjuntaan. Palestiinalaisten 

huomio tulisi heidän mukaansa myös kohdistua käytännöllisiin asioihin, kuten 

työpaikkoihin, terveydenhuoltoon, koulutukseen ja jokapäiväiseen tasapainoon sen 

sijaan, että keskityttäisiin poliittisiin suunnitelmiin ja vastarinnan vaihtoehtoihin. 
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Enemmistö Itä-Jerusalemin palestiinalaisista pitää täysin käsittämättömänä 

tilannetta, jossa he aiheuttaisivat kärsimystä tai kuoleman toiselle ihmiselle 

poliittisen tavoitteen tähden. He tuntevat empatiaa ja myötätuntoa toisia ihmisiä 

kohtaan ja reagoivat tunteilla mahdollisuuteen aiheuttaa kipua muille. Heidän 

omatuntonsa kertoo, että toisen vahingoittaminen on moraalisesti väärin. (Bjørgo 

2013, 32) 

Kuvassa 8 näkyy kysymyksissä 98 ja 99, että asenteet ovat kontekstisidonnaisia. 

Enemmistö Itä-Jerusaleminpalestiinalaisista kokee, että heidän tilanteensa on 

oikeastaan hyvä verrattaessa esimerkiksi tilanteisiin Syyriassa ja Jemenissä. 

Toisaalta, kun he ajattelevat Israelin valtion olemassaoloa Palestiinan miehityksenä, 

he toivovat, että kaikki juutalaiset yksinkertaisesti katoaisivat. 

Kontekstissa, jossa Itä-Jerusalemin palestiinalaiset ajattelevat Israelin valtion syntyä 

ulkoisena hyökkäyksenä ja Israelin olemassaoloa miehityksenä, he saattavat kokea 

voimankäytön oikeutetuksi Israelia kohtaan. On hyvä huomata, että väkivaltaiset 

toimijat oikeuttavat nimenomaan väkivallan käytön korkeammalla moraalilla, jonka 

oikeuttamana taistellaan epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Rauhaa vähentävät 

toimijat asettavat toimintamalinsa kontekstiin, jossa siitä tulee heidän 

näkökulmastaan hyväksyttävää. (Bjørgo 2013, 32) 

Kuvassa 8 näkyy kysymyksissä 86 ja 90, että enemmistö Itä-Jerusalemin 

palestiinalaisista pitää tavallisen arjen elämistä parempana syynä, kuin politiikkaa 

siihen, ettei ihmiset ryhdy rauhaa vähentävään toimintaan. Toisaalta kysyttäessä 

rauhanpyrkimyksen merkityksestä siihen, ettei oikeuksia lähdetä hakemaan 

väkivallan kautta, Itä-Jerusalemin palestiinalaiset pitävät sitä pienenä tai 

merkityksettömänä syynä. Kysymyksen 90 tulos vaikuttaa olevan ristiriidassa 

vastausten kanssa, jotka ovat annettu kysymyksiin 15, 47 ja 48 (Moraalinen este 

aiheuttaa kärsimystä). Eron vastauksissa saattaisi selittää kategorinen ero, jossa 

väkivalta viattomia siviilejä kohtaan nähdään moraalisesti vääränä, mutta väkivalta 

viranomaisia kohtaan hyväksytään (Bjørgo 2013, 32‒33). Aineisto tukee tätä 

tulkintaa. Kysymyksissä 23, 24, 25 ja 27 tulee selkeästi esille, ettei enemmistö Itä-

Jerusalemin palestiinalaisista hyväksy väkivaltaa juutalaisia, tai turisteja kohtaan.  

Kysymyksessä 26, kysyttäessä onko oikeutettua käyttää väkivaltaa armeijaa tai 

poliisia kohtaan, hieman alle puolet tukee väkivaltaa ja hieman yli puolet vastustaa 

sitä; ero näiden välillä on 14 prosenttiyksikköä, joka on huomattavasti pienempi kuin 
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kysymyksissä väkivallan moraalisesta oikeudesta siviilejä kohtaan kysymyksissä 23, 

24, 25 ja 27. 

 

Kuva 9. Tore Bjørgon mallin syiden ja motivaation metodin alueelle kohdistuvat Itä-Jerusalemin 
palestiinalaisten asenteet vuoden 2022 kyselyssä (Liite 1). 

 

Kuvassa 9 näkyy, että kaksi kolmasosaa Itä-Jerusalemin palestiinalaisista ovat 

kyllästyneitä pitkään jatkuneeseen konfliktiin palestiinalaisten ja juutalaisten välillä. 

Kysymykseen 52 vastanneista enemmistö pitää konfliktia poliitikkojen ja vanhojen 

ihmisten asiana, jota he eivät paljoakaan ajattele. Kysymyksen 107 vastaukset 

kuvaavat asennetta, jossa kahden valtion ratkaisu nähdään mahdollisena rauhan 

aikaansaamiseksi. Itseasiassa kysymyksen 42 vastausten perusteella, Itä-Jerusalemin 

palestiinalaisten asenne terroristijärjestö Hamasia kohtaan on niin jyrkästi 

vastustava, että he olisivat mieluummin osa Israelia, kuin asuisivat Hamasin 

hallinnoimalla alueella. 

Itä-Jerusalemin palestiinalaisten enemmistön asenne poliittista vihanlietsontaa 

kohtaan on tehokas este radikalisoitumiselle (Bjørgo 2013, 39). Radikaalit asenteet 

eivät enää välity sukupolvien yli, vaan katseet on suunnattu toisenlaiseen 

tulevaisuuteen, ja huomion keskipisteeseen ei kuulu Israelin ja palestiinalaisten 

konflikti.  
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Kuva 10. Tore Bjørgon mallin syiden ja motivaation metodin alueelle kohdistuvat Itä-Jerusalemin 
palestiinalaisten asenteet vuoden 2022 kyselyssä (Liite 1). 

 

Kysymyksessä 104 kysytään, mikä pitäisi olla huomion keskipisteenä seuraavan 

viiden vuoden aikana. Kuvassa 10 näkyy, että Itä-Jerusalemin palestiinalaisista kaksi 

kolmasosaa tukee näkemystä, jossa palestiinalaisten kansallisen tavoitteen tulisi olla 

pyrkimys kahden tai yhden valtion ratkaisuun. Kahden valtion ratkaisuun liittyy 

myös kysymys 14, jossa ilmenee, että Itä-Jerusalemin palestiinalaisista kaksi 

kolmasosaa ei luota hallintoonsa ja Hamasiin.  

Epäluottamusta hallintoon pidetään yhtenä perustavaa laatua olevana syynä 

toiminnalle, joka vähentää rauhaa (Bjørgo 2013, 40). Vapaiden ja oikeudenmukaisten 

vaalien järjestäminen palestiinalaishallinnossa auttaisi poistamaan otollista 

maaperää rauhaa vähentävän toiminnan jatkumiselle (Bjørgo 2013, 40, 42).  
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Kuva 11. Tore Bjørgon mallin syiden ja motivaation metodin alueelle kohdistuvat Itä-Jerusalemin 
palestiinalaisten asenteet vuoden 2022 kyselyssä (Liite 1). 

 

Tyytymättömyys palestiinalaishallintoa ja Hamasia kohtaan näkyy myös kysyttäessä, 

kumman valtion kansalaisuuden Itä-Jerusalemin palestiinalaiset valitsisivat kahden 

valtion ratkaisun synnyttyä. Kuvassa 10 näkyy, että noin puolet valitsisivat Israelin 

kansalaisuuden. Tulos on yllättävä, jonka osoittaa kaksijakoista asennetta; toisaalta 

toivotaan palestiinalaisvaltion syntyä, mutta subjektiivinen kokemus ohjaa 

valitsemaan Israelin kansalaisuuden Palestiinan valtion kansalaisuuden sijaan.  

Asenne, jossa tärkein pyrkimys on radikalisoitumisen ja rauhaa vähentävän 

toiminnan ehkäisy, eikä sosiaalinen kehitys ja integraatio, on ongelmallinen. 

Tällainen asenne vaikeuttaa palestiinalaisten asemaan ulkopuolisesta näkökulmasta 

ja tekee heistä ’epäilyttäviä’, sen sijaan, että heidän ajateltaisiin olevan osa 

yhteiskuntaa (Bjørgo 2013, 46). Erityisesti tällainen tilanne voisi syntyä niiden 

palestiinalaisten kohdalla, jotka valitsisivat Israelin kansalaisuuden kahden valtion 

mallin toteuduttua. 
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Kuva 12. Tore Bjørgon mallin pelotteen metodin alueelle kohdistuvat Itä-Jerusalemin palestiinalaisten 
asenteet vuoden 2022 kyselyssä (Liite 1). 

 

Kuvassa 12 näkyy kysymyksen 59 vastauksissa, että hieman yli puolet Itä-

Jerusalemin palestiinalaisista uskoon Israelia vastaan taistelemisen vain pahentavan 

tilannetta ja sotilaallinen voitto on mahdoton. Kysymykseen 88 vastanneista noin 

puolet uskoo, että Israelin sotilaallinen voima ei toimi pelotteena rauhaa vähentävälle 

toiminnalle. Näiden kahden kysymyksen vastauksen välillä vaikuttaa olevan 

kognitiivinen dissonanssi; Itä-Jerusalemin palestiinalaiset pitävät Israelin 

sotilaallista voimaa ylivoimaisena, mutta eivät pelkää sen käyttöä. 

Sotilaallisen ylivoiman käyttö kostotoimena ei toimi pelotteena ehkäistäessä rauhaa 

vähentävää toimintaa, missä henkilöt ovat valmiita käyttämään äärimmäisiä keinoja 

tavoitteidensa saavuttamiseksi (Bjørgo 2013, 50). Bjørgo viittaa Gregory D. Millerin 

vuonna 2013 julkaisemaan artikkeliin (Miller 2013, 132, 133), jossa tuodaan esille 

neljä selittävää syytä: 1) Toiminta ei ole rationaalista. 2) Motivaatio on niin vahva, 

etteivät he pelkää rangaistusta, vankeutta tai kuolemaa. 3) Heillä on vähän tai ei 

ollenkaan sellaista arvokasta mihin voisi kohdistaa kostotoimia. 4) Vaikka 

kostotoimet toimisivatkin pelotteena tilapäisesti, ne saattavat radikalisoida maltillisia 

ja johtaa lisääntyneeseen radikalisoitumiseen pidemmällä aikajaksolla. (Bjørgo 2013, 

50) 
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Kuva 13. Tore Bjørgon mallin suunnitelmien estämisen metodin alueelle kohdistuvat Itä-Jerusalemin 
palestiinalaisten asenteet vuoden 2022 kyselyssä (Liite 1). 

 

Kuvassa 13 näkyy, että viidesosa Itä Jerusalemin palestiinalaisista piti luotettavan 

johtajan puuttumista merkittävänä syynä siihen, että uusi intifada ei ole alkanut 

Länsirannalla ja miksi Israelin ja Gazan raja oli kesäkuussa 2022 suhteellisen 

rauhallinen. 70% Itä-Jerusalemin palestiinalaisista puolestaan koki luotettavan 

johtajan puuttumisen vähäisenä tai merkityksettömänä syynä rauhalliseen 

tilanteeseen. 

Bjørgon mukaan julkisessa tiedossa olevia suunnitelmia rauhaa vähentävästä 

toiminnasta on miltei mahdotonta toteuttaa (Bjørgo 2013, 58). Yksittäisiä toimijoita 

on paljon vaikeampi havaita ja estää, kuin suuria joukkoja. Yksittäiset toimijat 

suunnittelevat iskunsa eristyksessä ja kommunikointi muiden ihmisten kanssa on 

vähäistä. Tämä rajoittaa mahdollisuuksia epäilyttävän toiminnan havaitsemiseen ja 

seuraamiseen. (Bjørgo 2013, 60) Aineisto antaa ymmärtää, että selvä enemmistö Itä-

Jerusalemin palestiinalaisista ymmärtää rauhaa vähentävän toiminnan luonteen 

olevan yksilöiden toteuttamaa ja kokevat siksi luotettavan johtajan merkityksen 

rauhaan vähäisenä tai olemattomana. 
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Kuva 14. Tore Bjørgon mallin haavoittuvien kohteiden suojelun metodin alueelle kohdistuvat Itä-
Jerusalemin palestiinalaisten asenteet vuoden 2022 kyselyssä (Liite 1). 

 

Kuvassa 14 näkyy, että enemmistö Itä-Jerusalemin palestiinalaisista pelkää Israelin 

tuhoavan Al-Aqsa-moskeijan ja vahingoittavan heidän uskontoaan. Noin 

kolmanneksen mielestä tällainen huoli ei ole aiheellinen. Al-Aqsa-moskeija sijaitsee 

Jerusalemin Temppelivuorella, jonka aluetta Jordanian hallinnoi islamilaisen 

maailman puolesta. 

Kohteen tärkeys voi syntyä symbolisesta merkityksestä tai siihen mahdollisesti 

kohdistuneen iskun seurauksien kautta (Bjørgo 2013, 65). Temppelivuori esiintyy 

symbolina palestiinalaisten pyrkimykselle ja alueelle kohdistuva Israelin valtion tai 

kansalaisten toiminta saa aikaan huomattavia reaktioita palestiinalaisissa ja 

arabivaltioissa. Huoli Israelin toimista Al-Aqsa-moskeijaa ja islamia kohtaan on 

seuraus ei juurisyy ‒ syy on syvemmällä. keskeistä on pyrkiä tekemään jotain tämän 

pelon aiheuttajalle (Bjørgo 2013, 65). Itä-Jerusalemilaisten huoli moskeijaan 

kohdistuvasta iskusta osoittaa kiinteän yhteyden maan ja uskonnon välillä ‒ asian, 

joka yhdistää palestiinalaisia ja juutalaisia. 
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Kuva 15. Tore Bjørgon mallin haitallisten seurausten vähentämisen metodin alueelle kohdistuvat Itä-
Jerusalemin palestiinalaisten asenteet vuoden 2022 kyselyssä (Liite 1). 

 

Kuvassa 15 nähdään, että Itä-Jerusalemin palestiinalaiset syyttävät Gazan 

jälleenrakentamisen hitaasta etenemisestä Israelia. Kyseessä on vastaajien 

subjektiivinen kokemus siitä, että syy ei ole Hamasin tai palestiinalaishallinnon. 

Näitä vaikuttajia ennen syy annetaan mieluummin YK:lle tai Egyptille. Tämä on 

ristiriidassa kysymyksen 56 kanssa, joka kertoo, että 63% Itä-Jerusalemin 

palestiinalaisista toivoo vaikuttavampia toimia omien korruptoituneiden 

poliitikkojen korvaamiseen. 36% ilmoittaa olevansa tyytyväinen nykyisiin 

poliitikkoihin. 

Rauhaa vähentävien toimien aiheuttamien tuhojen korjaaminen helpottaa 

kärsimystä, vähentää pelkoja, palauttaa sosiaalisen toiminnan ja infrastruktuurin ja 

ylläpitää luottamusta instituutioihin ja valtaapitäviin (Bjørgo 2013, 72). Kysymyksien 

105 ja 56 vastaukset yhdessä ehdottavat, että Itä-Jerusalemin palestiinalaiset 

luottavat rauhaa vähentävien toimien seurausten korjaamisessa Israelin valtioon 

enemmän kuin omiin poliitikkoihinsa ja johtajiinsa, sekä toivovat Israelin kantavan 

päävastuun yhteiskunnan elinvoimaisuuden palauttamisesta Gazan alueelle. 
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Kuva 16. Tore Bjørgon mallin mahdollisten saavutusten vähentämisen metodin alueelle kohdistuvat 
Itä-Jerusalemin palestiinalaisten asenteet vuoden 2022 kyselyssä (Liite 1). 

 

Kuvassa 16 näkyy, että Itä-Jerusalemin palestiinalaisten asenne rauhaa vähentävien 

tekojen palkitsemiseen jakaantuu kahtia. Puolet haluaisivat rauhaa vähentävistä 

teoista tuomittujen palestiinalaisten perheiden saavan muiden perheiden tavoin 

normaaleja sosiaalietuuksia, ikä lisätuloja vangitun tuomion pituuden tai teon 

luonteen mukaan. 

Rauhaa vähentävään toimintaan ryhtyvät omaavat yleensä rajalliset resurssit 

tavoitteidensa toteuttamiselle. Tästä syystä he toivovat toimintansa provosoivan 

vallassa olevia toimintamalliin, joka on vahingollista heille itselleen. Rauhaan 

vähentämiseen pyrkivät toimijat vaikuttavat yleisesti kolmella eri tavalla: 1) 

Pyrkimällä saamaan huomiota ja välittämään viestin. 2) Luomaan pelon ilmapiirin, 

ylireagoinnin ja halvaantumisen. 3) Saavuttamaan yksityiskohtaisia vaatimuksia 

kiristämällä. (Bjørgo 2013, 77) Taloudellisen hyödyn saaminen toimii motivoivana 

tekijänä ryhtyä rauhaa vähentäviin toimiin, edellä kuvatun kolmen tavan kautta. 

Viranomaiset ja poliitikot voivat oman toimintansa kautta välttää rauhaa vähentävien 

toimijoiden tavoitteiden toteutumista. Tuhoaviin toimiin ei tarvitse reagoida 

toivotulla tavalla. (Bjørgo 2013, 77) Israelin valtio tarvitsee palestiinalaishallinnon 

tuen, jotta rauhaa vähentävä toiminta ei olisi tekijöille houkutteleva vaihtoehto 

taloudellisen hyödyn kautta.  
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Kuva 17. Tore Bjørgon mallin lamauttamisen metodin alueelle kohdistuvat Itä-Jerusalemin 
palestiinalaisten asenteet vuoden 2022 kyselyssä (Liite 1). 

 

Kuvassa 17 näkyy, että huomattava enemmistö Itä-Jerusalemin palestiinalaisista 

toivoo Palestiinalaishallinnon syrjäyttävän Gazan alueella vaikuttavan aseellisen 

Hamas-järjestön. Enemmistö toivoo myös, että Palestiinalaishallinnon 

turvallisuusjoukot vastaisivat alueen järjestyksestä. Negatiivisia asenteita Hamasia 

kohtaan kuvastaa myös kysymyksen 1 vastaukset, joissa 63% toivoo, ettei 

Palestiinalaishallinto annan Hamasin toimia Länsirannalla. 36% puolestaan antaisi 

Hamasin operoida Länsirannalla vapaasti ja avoimesti. 

Rikollisen toiminnan lamauttamiseen voi kuulua aseiden ja muiden resurssien 

poistaminen. Yhdysvalloissa on otettu käyttöön pitkät vankilarangaistukset ja 

kuolemanrangaistus keinoina estää rauhaa vähentävää toimintaa. (Bjørgo 2013, 82) 

Kysymysten 51 ja 1 vastaukset ehdottavat, että Palestiinalaishallinnon saattaisi olla 

mahdollista kansan tuella lisätä rauhaa palestiinalaisalueilla saattamalla Hamasin 

rikolliseen toimintaan syyllistyneet johtajat ja jäsenet oikeudelliseen vastuuseen 

teoistaan. Länsirannan esimerkkiä mukaillen, myös Länsirannan ja Gazan 

palestiinalaisten aseteet tukevat Palestiinalaishallintoa ottamaan vastuun Hamasin 

rauhaa vähentävän toiminnan lopettamisesta. Länsirannalla myönteisten asenteiden 

osuus on kysymyksessä 51 48% ja Gazassa 59%, sekä kysymyksessä 1 Länsirannalla 

54% ja Gazassa 64%.  
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Kysymys 18. Tore Bjørgon mallin sopeutumisen yhteiskuntaan metodin alueelle kohdistuvat Itä-
Jerusalemin palestiinalaisten asenteet vuoden 2022 kyselyssä (Liite 1). 

 

Kuvassa 18 näkyy edelleen jakaantunut Itä-Jerusalemin palestiinalaisten väestö, 

suhtautumisessa Israeliin ja Juutalaisiin. Hieman yli puolet palestiinalaisesta 

väestöstä toivovat olevansa jonain päivänä ystäviä israelilaisten kanssa, koska he 

tuntevat olevansa samalla tavalla ihmisiä kuin naapurinsa. Alle puolella on 

negatiivinen asenne israelilaisia kohtaan, eron ollessa myönteisesti suhtautuviin 8 

prosenttiyksikköä. 

Ei pidä paikkaansa, että jos kerran on syyllistynyt rikoksiin ja rauhaa vähentäviin 

tekoihin, olisi loppuelämäkseen sidottu näiden tekojen taustalla oleviin asenteisiin. 

Vankilarangaistus tai kuolema eivät ole ainoita keinoja rauhaa vähentävästä 

toiminnasta tai sen tukemisesta irtautumiseen. Tehokkain tapa lopettaa rauhaa 

vähentävä toiminta on kollektiivinen aseista luopuminen. (Bjørgo 2013, 87) Myös 

yksilöt lopettavat rauhaa vähentävän toiminnan ja monesti useista eri syistä. 

Keskeisimpänä syynä on kuitenkin harhakuvista luopuminen. (Bjørgo 2013, 89) 

Kysymyksen 59 vastaukset vahvistavat, että Itä-Jerusalemin palestiinalaisista suuri 

osa on luopunut harhakuvitelmista aseelliseen voittoon Israelia vastaan. 53% Itä-

Jerusalemin palestiinalaisista kokee taistelun vain pahentavan tilannetta. Vuonna 

2019 tehdyssä kyselyssä osuus oli 28% ja vuonna 2020 33%. Rauhanomaisen 

ratkaisun kannatus on siis kasvamassa vuosi vuodelta Itä-Jerusalemin 

palestiinalaisten asenteissa. 
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3.2 Hypoteesin paikkansapitävyys ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Hypoteesin paikkansapitävyys 

Esitin hypoteesina, että Itä-Jerusalemissa asuvat palestiinalaiset suhtautuvat 

myönteisimmin Israeliin ja juutalaisiin verrattaessa Länsirannan ja Gazan alueilla 

asuviin palestiinalaisiin, sekä arabivaltioihin. 

Aineiston analyysin keskeisenä tuloksena Itä-Jerusalem osoittautui vuonna 2022 

tehdyn pidemmän aikavälin kysymyssarjan kysymyksessä 43 palestiinalaisalueista 

huomattavasti myönteisimmäksi Israelia ja juutalaisia kohtaan. Samoin Itä-

Jerusalem osoittautui 2022 lyhyemmän aikavälin koko kysymyssarjassa 

myönteisimmäksi Israelia ja juutalaisia kohtaan palestiinalaisalueista. Verrattaessa 

Itä-Jerusalemia arabivaltioihin vuoden 2022 kyselyissä lyhyen aikavälin 

kysymyssarjojen vertailukelpoisilla kysymyksillä, ero oli myönteisyydessä Israelia ja 

juutalaisia kohtaan Itä-Jerusalemin palestiinalaisilla kaksinkertainen suhteessa 

arabivaltioihin. Itä-Jerusalem ei osoittautunut myönteisimmäksi pitkällä aikavälillä, 

vaan aineistossa oli runsaasti vaihtelua. 

Vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä kysyin, mitkä ovat aineistossa esiintyvät 

keskeiset tekijät, jotka erottavat Itä-Jerusalemin palestiinalaiset Länsirannan ja 

Gazan palestiinalaisista, sekä arabivaltioista?  

Itä-Jerusalemin erityispiirre ilmenee laaja-alaisissa myönteisissä asenteissa Israelia 

ja juutalaisia kohtaan, sekä myönteisissä asenteissa rauhaa edistävää toimintaa 

kohtaan. Vuoden 2022 kyselyn vastausten myönteiset asenteet kattavat kaikki 

yhdeksän Tore Bjørgon mekanismien aluetta. Laaja-alainen myönteisyys estää 

tehokkaasti radikalisoitumista ja edistää mahdollisuutta rauhaan. Ainoana 

poikkeuksena esiintyy huoli siitä, että Israel tuhoaa Temppelivuoren Al-Aqsa-

moskeijan ja pyrkii vahingoittamaan islamin uskoa. 

Moraaliset esteet eivät kuitenkaan yksinään ole riittäviä, vaan tarvitaan myös 

konkreettisia suojaavia toimenpiteitä. On huomioitava, että rauhaa vähentävien 

tekojen ehkäisyssä tulee välttää radikaalien toimijoiden tavoitteiden tukemista, kuten 

väestön polarisoimista asenteissa vähemmistöön ja valtaväestöön, sekä provosointia 

(trikkeröintiä). 
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On muistettava, että moraaliset esteet ovat riippuvaisia kontekstista ja mahdollista 

ylittää. Jatkuva työ palestiinalaisten ja arabien myönteisten asenteiden lisäämiseksi 

Israelia ja juutalaisia kohtaan on välttämätöntä. 

Vastaus toiseen tutkimuskysymykseen 

Toisena tutkimuskysymyksenä kysyin, kuinka Itä-Jerusalemin palestiinalaisten 

myönteiset asenteet voivat edistää rauhaa palestiinalaisalueiden ja arabivaltioiden 

suhteessa Israeliin ja juutalaisiin? 

Vuonna 2022 tehtyyn kyselyyn pohjautuen, enemmistö Itä-Jerusalemin 

palestiinalaisista kokee itsensä osaksi Israelilaista yhteiskuntaa. 

Palestiinalaiskysymys on heille tärkeä, mutta moraalinen este ohjaa heitä väkivallan 

sijaan rauhanomaisen ratkaisun suuntaan. Moraalinen este on kuitenkin kontekstista 

riippuvainen ja tästä syystä rauhaa edistävän Israelin valtion toiminnan on oltava 

väkivaltaa ja yhteiskunnan ulkopuolelle sulkemista välttävää. Israel voi vaikuttaa 

palestiinalaisten ja arabivaltioiden asenteisiin omilla toimillaan, osoittamalla 

pidättyväisyyttä ja tahtoa rauhaan konkreettisten tekojen kautta. Israelin valtion 

rauhanomainen ja mukaan ottava asenne koko palestiinalaisväestöä kohtaan 

vahvistaa mahdollisuutta Israelia ja juutalaisia kohtaan osoitetun myönteisen 

asenteen leviämiselle verkostojen kautta Itä-Jerusalemin palestiinalaisten 

keskuudesta Länsirannalle, Gazaan ja arabivaltioihin. 

3.3 Tutkimuksen tulosten suhde viimeaikaiseen tutkimukseen 

Ahmed Ajilin kirjassa esitetyt tutkimuksen tulokset vahvistavat hypoteesini 

vahvistamisessa tehdyn löydöksen pitkän aikavälin vaihtelusta asenteissa Israelia ja 

Juutalaisia kohtaan. Kontekstilla ja tilannekohtaisilla tekijöillä on suuri merkitys 

kokemukseen väärästä kohtelusta, joka aiheuttaa protestointia. Tutkimuksen tulokset 

vahvistavat myös toisen tutkimuskysymykseni tuloksen Israelin toiminnan 

merkityksestä. Israelin valtion jyrkkä toiminta antaa sisäisen oikeutuksen 

palestiinalaisille liikkeelle lähtöön ja väkivaltaan. Tämän lisäksi, tutkimus vahvistaa 

myönteisten Itä-Jerusalemin palestiinalaisten myönteisten asenteiden leviämisen 

mahdollisuuden muille palestiinalaisalueille ja arabivaltioihin henkilökohtaisten 

verkostojen kautta, sekä internetissä, että kasvokkain (Ajili 2023, 261). 
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Zin Derfoufin artikkellissa esittämä tutkimuksen tulos tuo valoa Itä-Jerusalemin 

palestiinalaisten huoleen siitä, että he pelkäävät Israelin haluavan tuhoaa 

Temppelivuoren Al-Aqsa-moskeijan ja pyrkimään vahingoittamaan islamin uskoa. 

Hänen tutkimuksessaan syyksi löytyi terrorismia käytävän sodan vaikutukset 

asenteisiin (ks. War on terror). Vastaajien mielipiteissä sota terrorismia vastaan on 

sotaa islamia vastaan. Palestiinalaisten ja Israelin konfliktin hedelmällisin 

kehityskaari on irtautua Amerikka keskeisestä narratiivista kohdata Lähi-idän 

ongelmat. (Defoufi 2022, 1199) 

Derfoufin tutkimuksen tulos tuo lisää valoa ensimmäisen tutkimuskysymykseni 

vastaukseen. Itä-Jerusalemin palestiinalaisten laaja-alainen myönteisyys rauhaa 

edistävää toimintaa kohtaan saattaa vaarantua, jos vastaterrorismi puuttuu 

radikaaleihin mielipiteisiin tai niihin liittyviin tekoihin. Tällainen reaktio saa 

laajemman sosiaalisen ryhmän, sekä palestiinalaishallinnon tuntemaan olonsa 

epämukavaksi. Implisiittisesti, tämä ei kuitenkaan tarkoita rikollisen toiminnan 

sallimista, vaan puuttumisen kynnyksen tutkistelua. Defoufi ehdottaa, että 

radikalismin ymmärtämiseksi ja väkivallan ehkäisemiseksi tarvitaan asiantuntijoiden 

näkemystä erotettaessa väkivallan oikeuttamiseen käytetyt oikeutuksen lähteet 

laajemmasta maailmankuvasta, jota ne turmelevat ‒ tarjota rakentavampi tapa 

kohdata kokemukset epäoikeudenmukaisuudesta. (Defoufi 2022, 1200) 

Oussinien artikkeli vahvistaa tarpeen tutkimukselleni ja siinä käytetylle 

tutkimusstrategialle. Pohjoinen kriminologia voi toimia yhteistyössä eteläisen (lue: 

arabi) kriminologian kanssa, mutta Lähi-idän alueen konfliktien ymmärtämiseksi on 

päästävä eroon näkökulmista, joita vääristää orientalismi tai oksidentalismi, sekä 

pelko muslimeja (oma lisäys: kristittyjä) kohtaan. (Ouassini & Ouassini 2020, 530). 

3.4 Johtopäätökset ja pohdintaa 

Lähi-idän rauhan edistämiseen tarvitaan alueella syntyvää aletutkimusta (vrt. Area 

Studies/ Regional Studies) vastavoimana globaalille sodalle terrorismia vastaan, joka 

synnyttää ja ruokkii väkivaltaiseen ekstremismiin johtavia asenteita. Rauhaa 

vähentäviä sosiaalisia ympäristöjä palestiinalaisalueilla ja arabivaltioissa tulee 

muuttaa verkostojen kautta, jotka välittävät myönteisiä asenteita Israelia ja 

juutalaisia kohtaan. Israelin tulee pidättäytyä kohtuuttomasta voimankäytöstä ja 

binäärisen vähemmistö – valtaväestö kahtiajakoon johtavasta ja sitä ylläpitävästä 



51 
 

toiminnasta. Ensimmäisinä toimenpiteinä voisi olla palestiinalaisten 

väkivaltaisuuksiin voimalla reagoimisen lopettaminen, kuten rikilliseen toimintaan 

syyllistyneen perheen kodin tuhoaminen ja viimeaikainen päätös perua tekijältä ja 

toiminnan tukijoilta mahdollinen Israelin kansalaisuus. Israelin poliittinen 

kehityssuunta on päinvastainen, kuin viimeaikainen tutkimus ehdottaa. 

Tutkimukseni tulokset ehdottavat, että palestiinalaisten ja Israelin konfliktin 

rauhanmadollisuutena toimii, sekä vuosikausia puheissa ollut kahden valtion malli, 

mutta ehkä yllättävästi myös yhden valtion malli, jossa koko kiistelty alue on osa 

Israelin valtiota ja alueen palestiinalaisilla mahdollisuus valita, joko Israelin 

kansalaisuus tai pysyvä oleskelulupa Israelissa. 

Asiantuntemukseni mukaan tällainen malli ei kuitenkaan ole sellaisenaan 

toteutuskelpoinen, vaan tarkasteltaessa tilannetta vuoden 2023 alussa, ratkaisu voisi 

löytyä kahden valtion mallin yhdistämisestä yhdeksi uudeksi valtioksi, jota voitaisiin 

kutsua Abrahamin kansojen pyhäksi maaksi. Käytännössä tämä toteutuu Israelin 

valtion nimenmuutoksella, Jerusalemin ollessa uuden juutalais-arabivaltion 

pääkaupunki ja Temppelivuoren siirtymisenä tämän valtion hallintaan. 

Palestiinalaiset saisivat valita uuden valtion kansalaisuuden tai pysyvän 

oleskeluluvan. Muutos ja palestiinalaisten mahanmuutto rahoitettaisiin Saudi-

Arabian öljytuloilla, joka vallitsevassa tilanteessa ja Saudi-Arabian 

rauhanpyrkimyksien valossa, on todennäköinen mahdollisuus. Ymmärrettävästi 

kaikille uskontokunnille sallittaisiin muutoksessa oikeus rukoilla Temppelivuorella. 

Juutalaisten kolmannen temppelin rakentaminen Temppelivuorelle Al-Aqsa-

moskeijan viereen, jäisi seuraavaksi ratkaistavaksi asiaksi. 

Jatkotutkimusaiheena koen tärkeäksi kartoittaa verkostoanalyysin keinoin 

mahdollisuudet Itä-Jerusalemin palestiinalaisten Israelia ja juutalaisia kohtaan 

osoittamien myönteisten asenteiden leviämiseksi muille palestiinalaisalueille ja 

arabivaltioihin. Tutkimukseni valossa Lähi-idän rauhaa edistävälle toiminnalle 

avautuu aika-ajoin ikkuna, alueella vaikuttavien tilanteiden suhteellisen nopeiden 

muutosten keskellä. Abraham Accords toimii hyvänä ponnahduslautana 

diplomaattisten suhteiden normalisoinniksi Israelin ja arabivaltioiden välillä, mutta 

demokraattisen mallin mukaan valitut johtajat eivät pysty sitoutumaan pitkän 

aikajakson rauhansopimuksiin, kuten näimme Yhdysvaltain presidentin vaihtuessa 

Donald Trumpista Joe Bideniin 2021. Samoin ongelmana on Lähi-idän ainoana 
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valtiona demokraattista päättäjien valintajärjestelmää käyttävän Israelin 

sitoutuminen pitkäkestoiseen rauhaan palestiinalaisten kanssa. Myös tästä syystä 

yhden valtion ratkaisu vaikuttaa jatkotutkimuksen arvoiselta ratkaisuvaihtoehdolta. 
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Liitteet 

Liite 1. Länsirannan, Gazan ja Itä-Jerusalemin aineiston kysymykset 

1. The PA should allow Hamas to operate politically in the West Bank in a free and 

open fashion. (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022) 

2. Arab governments are neglecting the Palestinians and starting to make friends 

with Israel, because they think the Palestinians should be more willing to 

compromise. (2019, 2020, 2022) 

3. Arab governments might want to forget the Palestinians, but their people will 

never let them do that. (2019, 2020, 2022) 

4. Arab governments must be pressured by the Palestinians to support our full 

rights, and then they will mostly do that. (2019, 2020, 2022) 

5. Arab governments should take a more active role in Palestinian-Israel 

peacemaking, offering incentives to both sides to take more moderate positions. 

(2019, 2020, 2022) 

6. As an integral part of a peace agreement under which Israel recognizes an 

independent Palestinian state and ends the occupation of the West Bank and 

Gaza, would you agree or disagree with the following statement: Two states for 

two people – Palestine is the homeland of the Palestinian people, and Israel the 

homeland of the Jewish people. (2018) 

7. As you may know, the PA publishes official maps, statements, songs, and poems 

that talk about all of historic Palestine as belonging to the Palestinians, including 

cities like Haifa, Jaffa, Tiberias, and so on. Do you think this: (2014, 2015, 2017) 

8. Do you ever think seriously, in a practical way, about returning to your family’s 

village or town in the 1948 lands some day? (2014, 2015) 

9. Do you support or oppose a resumption of negotiations with Israel at this time 

under the following conditions? (2018, 2019, 2020) 

10. Each different Arab government has its own individual interests and motivations, 

so there’s no real Arab consensus or practical policy. (2019, 2020, 2022) 
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11. Hamas and the PA should allow free and fair Palestinian elections. (2019, 2020, 

2022) 

12. Hamas should be allowed to participate in Palestinian elections only if it gives up 

its separate armed units. (2014, 2015, 2017, 2018) 

13. Hamas should maintain its armed units during the current period, no matter what 

else happens. (2014, 2015, 2017, 2018) 

14. Hamas should preserve a cease-fire with Israel in the West Bank and Gaza. (2014, 

2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022) 

15. Hamas should stop calling for Israel’s destruction, and instead accept a 

permanent two-state solution based on the 1967 borders. (2017, 2018, 2019, 

2020, 2022) 

16. How do you view the lives of Palestinians living in Jerusalem? (2017, 2018) 

17. How likely do you think it is that U.S. President Trump will make a serious effort 

to help solve the Palestinian problem? (2017, 2018) 

18. How much have you heard about starting official U.S. negotiations with Hamas? 

(2018, 2019) 

19. I hope someday we can be friends with Israelis, since we are all human beings 

after all. (2019, 2020, 2022) 

20. I sincerely worry that Israel wants to destroy the Al-Aqsa Mosque and harm our 

religion. (2019, 2020, 2022) 

21. If Palestinian refugees living in other countries want to move to the West Bank or 

Gaza, would you support or oppose their permanent repatriation to an 

independent Palestinian state–even if that is not where their families originally 

came from? (2014, 2018, 2019) 

22. If you had a choice to move to an equally nice home in Israel or stay in Palestine, 

which would you choose? (2014, 2018, 2019, 2020, 2022) 

23. In general these days, would you say it is good or bad for Palestinians to attack all 

Israeli Jews? (2019, 2020, 2022) 
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24. In general these days, would you say it is good or bad for Palestinians to attack all 

Jews everywhere? (2019, 2020, 2022) 

25. In general these days, would you say it is good or bad for Palestinians to attack 

Israeli settlers? (2019, 2020, 2022) 

26. In general these days, would you say it is good or bad for Palestinians to attack 

Israeli soldiers and policemen? (2019, 2020, 2022) 

27. In general these days, would you say it is good or bad for Palestinians to attack 

tourists in Israel? (2019, 2020, 2022) 

28. In negotiations with Israel, do you think that the Palestinian leadership should 

accept that the Right of Return will apply to the West Bank and Gaza but not to 

Israel, if that is the very last step required to end the occupation and achieve a real 

independent Palestinian state? (2015, 2018, 2019, 2020, 2022) 

29. In the coming months, how likely is a large military conflict between Israel and 

Hamas in Gaza? (2020, 2022) 

30. In the coming months, how likely is a Palestinian national election? (2020, 2022) 

31. In the coming months, how likely is a real intifadah in the West Bank? (2020, 

2022) 

32. In the coming months, how likely is war between Israel and Iran? (2020, 2022) 

33. In the current situation, would you like a new highway built from the southern 

West Bank to the northern West Bank, bypassing Jerusalem, in order to allow for 

good transportation between the north and south (and avoiding Israeli border 

control around Jerusalem)? - WB only (2015) 

34. In the current situation, would you like to see Israel allow more Palestinians to 

work inside Israel? (2015, 2017) 

35. In the current situation, Would you like to see Israeli companies offer more jobs 

inside the West Bank or Gaza? (2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022) 

36. In the current situation, would you personally be willing to work for an Israeli 

company in the West Bank or Gaza if there was a good, high paying job? (2015) 
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37. In the current situation, would you personally be willing to work in Israel if there 

was a good, high paying job? (2015) 

38. In the long run, which one of the following do you think is the most likely eventual 

outcome of the Palestinian-Israeli conflict? (2017, 2018, 2019, 2020, 2022) 

39. In the short run, which one of the following do you think is the approach that 

Palestinians should take towards Israel? (2017, 2018, 2019, 2020, 2022) 

40. Israel will never accept a one-state solution that gives Palestinians equal rights, 

even if they become a clear majority some day. (2017, 2018, 2019, 2020, 2022) 

41. Israel’s population today is about 80% Jewish and 20% Arab – mostly Muslims, 

with some Christians and Druze. In an independent Palestinian state, what 

percentage of Jewish residents, if any, would you be willing to accept? (2018) 

42. It would better for us if we were part of Israel than in PA or Hamas ruled lands. 

(2019, 2020, 2022) 

43. Palestinians should encourage direct personal contacts and dialogue with Israelis, 

in order to help the Israeli peace camp advocate a just solution. (2017, 2018, 2019, 

2020, 2022) 

44. Regardless of what’s right, the reality is that most Israeli settlers will probably stay 

where they are, and most Palestinian refugees will not return to the 1948 lands. 

(2017, 2018, 2019, 2020, 2022) 

45. Right now, internal political and economic reform is more important for us than 

any foreign policy issue. (2019, 2020, 2022) 

46. Right now, the PA should stop security coordination with Israel, no matter what 

happens. (2019, 2020, 2022) 

47. Right now, the Palestinians need to pay much more attention to countering 

extremist Islamic trends in our own society. (2019, 2020, 2022) 

48. Right now, the Palestinians should focus on practical matters like jobs, health 

care, education, and everyday stability, not on big political plans or resistance 

options. (2019, 2020, 2022) 
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49. Right now, the Palestinians should look more to other Arab governments, like 

Jordan or Egypt, to help improve our situation. (2019, 2020, 2022) 

50. The PA should give prisoners’ families normal social benefits like everybody else, 

not extra payments based on their sentences or armed operations.* (2017, 2018, 

2019, 2020, 2022) 

51. The PA should send officials and security officers to Gaza, to take over the 

administration there, with Hamas giving up its separate armed units. (2015, 2017, 

2018, 2019, 2020, 2022) 

52. The Palestinian-Israeli conflict is mostly just for politicians or old people, and I 

just don't think about it very much. (2019, 2020, 2022) 

53. The Palestinians should concentrate on getting different international mediators, 

such as Russia, Europe, and the UN. (2019, 2020, 2022) 

54. The Palestinians should focus on opposing any new Israeli attempt to annex any 

West Bank territory, even by force if necessary. (2019.2020, 2022) 

55. The Palestinians should move to a new intifadah and make armed struggle their 

top priority. (2019, 2020, 2022) 

56. The Palestinians should push harder to replace their own political leaders with 

more effective and less corrupt ones. (2019, 2020, 2022) 

57. We should demand Palestinian rule over all of Jerusalem, east and west, rather 

than agree to share or divide any part of it with Israel. (2019, 2020, 2022) 

58. We should insist on our full rights to all of historic Palestine, so any compromise 

with Israel should just be temporary. (2019, 2020, 2022) 

59. We should recognize that we will never defeat Israel and that fighting just makes 

things worse. (2019, 2020, 2022) 

60. What do you think of the idea of a new, “regional” approach to a Palestinian-

Israeli agreement, in which Arab states would offer both sides incentives to take 

more moderate positions? In general, do you think this regional (2017, 2018) 
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61. What do you think of the idea that Arab states offer extra economic aid, in order 

to resettle Palestinian refugees in the West Bank or Gaza, but not inside Israel? 

(2017, 2018) 

62. What do you think of the policies of Egypt’s President Sisi? (2019, 2020) 

63. What do you think of the policies of Iran's Ayatollah Khamenei? (2019, 2020) 

64. What do you think of the policies of Jordan’s King Abdullah? (2019, 2020) 

65. What do you think of the policies of Russian President Putin? (2019, 2020) 

66. What do you think of the policies of Saudi Arabia’s Crown Prince MbS? (2019, 

2020) 

67. What do you think of the policies of Turkey’s President Erdogan? (2019, 2020) 

68. What do you think of the policies of U.S. President Trump? (2017, 2019, 2020) 

69. What do you think should happen if the Palestinian leadership can negotiate a 

two-state solution with Israel? (2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022) 

70. What do you think the Palestinians should do regarding relations with the U.S. 

today? (2018, 2019, 2020) 

71. What is your opinion of Egypt? (2015, 2018) 

72. What is your opinion of Hezbollah? (2015, 2018, 2019, 2020) 

73. What is your opinion of Iran? (2015, 2018) 

74. What is your opinion of Jordan? (2015, 2018) 

75. What is your opinion of Qatar? (2015, 2018) 

76. What is your opinion of Saudi Arabia? (2015, 2018) 

77. What is your opinion of the EU? (2015, 2018, 2019, 2020) 

78. What is your opinion of the Muslim Brotherhood? (2015, 2018, 2019, 2020) 

79. What is your opinion of the Red Crescent/Red Cross? (2015, 2018, 2019, 2020) 

80. What is your opinion of the UN? (2015, 2018, 2019, 2020) 
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81. What is your opinion of Turkey? (2015, 2018) 

82. What is your refugee status? (2015) 

83. What is your second most important priority these days? (2015, 2017, 2018) 

84. What is your view of accepting a temporary agreement, in which Israel would 

withdraw from part of the West Bank, but without settling all the other issues in 

dispute? (2015, 2018) 

85. What one action do you think Israel could take to best convince the Palestinians 

that it really wants peace and a two-state solution? (2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 

2022) 

86. What role does people being more preoccupied with their personal lives than with 

politics play in why there's no intifada in the West Bank, and why the Israel-Gaza 

border is pretty quiet? (2020, 2022) 

87. What role does people not seeing any leaders they trust to help organize an 

intifadah or armed confrontation play in why there's no intifada in the West Bank, 

and why the Israel-Gaza border is pretty quiet? (2020, 2022) 

88. What role does people's concern about tough Israeli reactions to any disturbances 

play in why there's no intifada in the West Bank, and why the Israel-Gaza border 

is pretty quiet? (2020, 2022) 

89. What role does people's concern about tough PA and Hamas reactions to any 

disturbances play in why there's no intifada in the West Bank, and why the Israel-

Gaza border is pretty quiet? (2020, 2022) 

90. What role does people's preference for a peaceful rather than a violent approach 

to gain our rights play in why there's no intifada in the West Bank, and why the 

Israel-Gaza border is pretty quiet? (2020, 2022) 

91. What role should Hamas play in the future of Jerusalem? (2020, 2022) 

92. What role should Jordan play in the future of Jerusalem? (2019, 2020, 2022) 

93. What role should Saudi Arabia play in the future of Jerusalem? (2019, 2020, 

2022) 
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94. What role should the Palestinian Authority play in the future of Jerusalem? 

(2020, 2022) 

95. What role should the UN play in the future of Jerusalem? (2019, 2020, 2022) 

96. What role should Turkey play in the future of Jerusalem? (2019, 2020, 2022) 

97. What would Palestinian leadership do afterwards if they could negotiate a two-

state solution with Israel? (2015) 

98. When I hear about what's happening in Syria or Yemen and other places, I feel 

that my situation is actually not bad. (2019, 2020, 2022) 

99. When I think about the occupation, I get so angry that I wish all Israelis would 

disappear. (2019, 2020, 2022) 

100. Which of the following do you think is the most likely future for the PA and 

Palestinians in the West Bank over the next few years? (2017, 2018, 2019, 2020, 

2022) 

101. Which of the following is the thing you would like the U.S. to do on the 

Palestinian issue these days? (2017, 2018, 2019, 2020, 2022) 

102. Which of the following is your top personal priority? (2015, 2017, 2018) 

103. Which of the following should be the highest priority Palestinian national goal 

right now? (2015, 2018, 2019, 2020, 2022) 

104. Which should be the top Palestinian national priority during the coming five 

years? (2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022) 

105. Who do you think bears the greatest responsibility for the slow pace of 

reconstruction in Gaza? (2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022) 

106. With states offering their citizens certain rights and requiring certain 

responsibilities, and supposing that there’s an agreement on a two-state solution 

for Israel and Palestine, which citizenship would you choose? (2015, 2017, 2018, 

2019, 2020, 2022) 
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107. Would you accept or reject the principle of "two states for two peoples -- the 

Palestinian People and the Jewish People" if it might help to end the occupation? 

(2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022) 

108. Would you give up your personal right of return if you receive a substantial 

compensation, and if that could bring an end to the occupation? (2015) 
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Liite 2. Arabivaltioiden aineiston kysymykset 

1. How important is it to have good relations with China? 

2. How important is it to have good relations with Iran? 

3. How important is it to have good relations with Iraq? 

4. How important is it to have good relations with Russia? 

5. How important is it to have good relations with Syria? 

6. How important is it to have good relations with the United States? 

7. How important is it to have good relations with Turkey? 

8. How is your country dealing with economic problems and daily hardships? 

9. How is your country dealing with promoting opportunity and equality for women? 

10. How is your country dealing with protecting the freedoms and privacy of 

individual citizens? 

11. How is your country dealing with reducing corruption in economics and politics? 

12. How is your country dealing with sharing the burdens of tax and other obligations 

to the government in a fair manner? 

13. It's a good thing we aren't having big street demonstrations here now, like they 

have had in some other Arab countries.* 

14. Our country cannot count on the United States these days, so we should look more 

to Russia or China as partners. 

15. People who want to have business or sports contacts with Israelis should be 

allowed to do so. (2020 July, 2020 Nov., 2021 July, 2021 Nov., 2022 Mar., 2022 

Aug, 2022 Nov.) 

16. Right now, internal political and economic reform is more important for our 

country than any foreign policy issue, so we should stay out of any wars outside 

our borders. 

17. The coronavirus is something our foreign enemies deliberately started. 
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18. The Russian military actions in Ukraine are to blame for the recent rise in food 

prices here. 

19. We should listen to those among us who want to interpret Islam in a more 

moderate, tolerant, and modern way. (2017 Oct., 2018 Nov., 2019 Oct, 2021 July, 

2022 Aug) 

20. What is your opinion of Hamas? 

21. What is your opinion of Hezbollah? 

22. What is your opinion of the Houthis? 

23. What is your opinion of the Muslim Brotherhood? 

24. What is your opinion of the Palestinian Authority? 

25. What is your view of the Abraham Accords between Israel and the UAE, Bahrain, 

Morocco, and Sudan?* (2020 July, 2021 July, 2021 Nov., 2022 Mar., 2022 Aug, 

2022 Nov.) 

26. What is your view of the renewed nuclear deal with Iran? 

27. What is your view of the Russian military actions in Ukraine? 

28. Which of the following do you think should be the most important aspect of 

American policies towards our country? 

29. Which of the following do you think should be the second most important aspect 

of American policies towards our country? 

 

 


