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ELOKUVAN TARINA JA TAUSTA 
 
Waltz with Bashir -elokuva kertoo 1982 
käydystä Israelin ja sen naapurivaltion 
Libanonin välisestä sodasta. Sota päättyi 
verilöylyyn, jossa kuoli palestiinalaisia 
siviilejä. Israelin armeija avusti verilöylyn 
toteuttamisessa. Israelilainen Ari Folman 
osallistui sotaan 19-vuotiaana nuorukaisena. 
Yli 20 vuotta myöhemmin Ari Folman ohjasi 
elokuvan, jossa hän yrittää palauttaa 
muistonsa sodasta. 
 
Sodan taustalla oli Israelin ja ympäröivien 
Arabivaltioiden välinen pitkään kestänyt 
konflikti ja nk. palestiinalaiskysymys.  
 
Israel hyökkäsi Libanoniin tuhotakseen 
palestiinalaisten aseellisen vapautusjärjestö 
PLO:n, joka teki Israeliin aseellisia iskuja 
Libanonista käsin. Yhtenä päämääränä oli 
myös kristittyjen vaikutusvallan lisääminen 
maassa, jossa kristityt olivat vähemmistö. 
Libanonin kristityn falangisti-armeijan johtajan 
nimi oli Bashir Gemayel, ja Waltz with Bashir 
-elokuvan nimi viittaakin israelilaisten ja 
falangistien väliseen liittoon ja yhteistyöhön. 
 
Sodan loppuvaiheessa, kun Israelin armeija 
oli piirittänyt Libanonin pääkaupungin Beirutin 
ja karkottanut PLO:n johdon maasta, kristitty 
falangisti-armeija tunkeutui Beirutissa 
sijaitseville Sabran ja Shatilan 
palestiinalaisleireille. Armeijan sotilaat 
tappoivat arviolta 3500 ihmistä. Israelin 
armeija ei keskeyttänyt verilöylyä, vaan piiritti 
ja valaisi leiriä ja esti palestiinalaisia 
pakenemasta alueelta. Ari Folmanin tehtävä 
oli laukaista taivaalle soihtuja, jotka valaisivat 
öisiä leirejä ja helpottivat falangisti-sotilaiden 
etenemistä. 
 
Vuoden 1982 sota oli ensimmäinen Lähi-idän 
konflikti, jossa kansainvälinen lehdistö pääsi 
raportoimaan tapahtumista rintaman 
molemmin puolin ilman sensuuria. 
Televisiokuva Sabran ja Shatilan silvotuista 
ruumiista tavoitti sekä israelilaiset että 
kansainvälisen yhteisön. Sitä nähdään myös 
Waltz with Bashir -elokuvan lopussa.  Sadat 
tuhannet israelilaiset protestoivat sotaa ja 
maan hallitusta vastaan kaduilla ja vaativat 
syyllisten tuomitsemista. Kansainvälinen 

yhteisö, Yhdysvallat mukaan lukien, tuomitsi 
Israelin toiminnan raskaasti ensimmäistä 
kertaa historiassa. Israelin armeijan 
puolustusministeri Ariel Sharon todettiin 
vastuulliseksi verilöylyyn ja hän joutui 
eroamaan virastaan. 
 
Sabran ja Shatilan verilöyly pakotti 
israelilaiset raskaaseen itsetutkiskeluun. 
Myös Ari Folmanin elokuva on tämän 
kriittisen itsetutkiskelun tulos. 
 
 
WALTZ WITH BASHIR -ELOKUVAN 
TUOTANNON VAIHEET 
 
 (Perustuu elokuvan tekijöiden antamiin 
tuotantotietoihin) 
 
Elokuvan tuotanto kesti neljä vuotta 
ennakkotyön aloittamisesta editoinnin 
päättymiseen. Haastattelujen keräämiseen 
meni vuosi. 
 
Ennakkotutkimuksen pohjalta ohjaaja kirjoitti 
täyspitkän, 96 minuuttisen elokuvan 
käsikirjoituksen. Tämä käsikirjoitus kuvattiin 
videolle studiossa. Kuvauksissa pyrittiin 
jäljittelemään ennakkotutkimuksen 
todellisuutta esimerkiksi niin, että autossa 
tehdyt haastattelut kuvattiin siten, että ohjaaja 
ja haastateltava istuivat studiossa 
vierekkäisillä tuoleilla ja haastateltava piteli 
auton ohjauspyörää käsissään. Elokuvassa 
kuultu haastattelu äänitettiin uudestaan 
studiossa, sillä realistinen haastatteluääni 
(johon sisältyisi oikean auton melu ja häly) 
katsottiin mahdottomaksi yhdistää 
animoituun, piirrettyyn kuvaan. Animoitujen 
elokuvien ääniraita onkin usein liioitellun 
puhdas. 
 
Studiossa kuvatusta videomateriaalista 
editoitiin valmis elokuva, jota näytettiin 
elokuvan animaattoreille sekä ihmisille joilla 
oli kokemusta ja näkemystä 
dokumentaarisista elokuvista. Tämä vaihe 
kesti kahdeksan kuukautta.  
 
Kun katseluiden ja keskusteluiden jälkeen 
päätettiin lopullisen videoversion muodosta, 
Ari Folman ja animointityön ohjaaja purkivat 
videoelokuvan kuvakäsikirjoitukseksi 
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(storyboard). Tähän työvaiheeseen meni 
neljä kuukautta.  
 
Kuvakäsikirjoituksen pohjalta kuusi 
animaattoria piirsi luonnoksen elokuvasta. He 
keskittyivät kuvittamaan ja animoimaan vain 
olennaiset ja yksinkertaiset liikkeet.  
Vaihetta kutsutaan englanniksi nimellä 
animatic: se on tärkeä osa animaatioelokuvan 
ennakkosuunnittelua ja sen avulla tehdään 
päätöksiä tulevien työvaiheiden kulusta. 
Suunnitelmien muuttaminen varsinaisessa 
animointivaiheessa on kallista ja voi tarkoittaa 
jopa työn aloittamista kokonaan alusta. 
 
Valmis animatic-versio elokuvasta katsottiin 
laajalta kankaalta ja siihen tehtiin tarpeen 
mukaan muutoksia. Lopulta taiteellinen 
työryhmä aloitti piirroshahmojen ja elokuvan 
maailman luonnostelemisen. He käyttivät 
apunaan kuvakäsikirjoitusta ja videoitua 
versiota elokuvasta. Samaan aikaan 
animaatioryhmä aloitti valmiiden piirrosten 
animoimisen. Kymmenen animaattorin ryhmä 
sai valmiiksi keskimäärin neljä minuuttia 
valmista elokuvaa kuukaudessa. 
 
 
ELOKUVAN RAKENNE 
 
1. Mikä on elokuvan juoni ja rakenne? Mistä 
elokuva kertoo ja miten se etenee?  
Purkakaa ja nimetkää elokuvan jaksot 
peräkkäin paperille. Merkatkaa erikseen uni- 
ja muistojaksot sekä tähän päivään sijoittuvat 
jaksot.  

 
2. Nimetkää ja kuvailkaa elokuvassa 
esiintyvät henkilöt ja tarkastelkaa mitä asiaa 
tai teemaa kukin henkilö edustaa. Nimetkää 
erikseen myös ne jaksot joissa nähdään 
sodan vastapuoli. 
 
3. Muistelkaa elokuvan äänimaailmaa. Oliko 
se realistinen vai tyylitelty? Millaista musiikkia 
elokuvassa on käytetty? Miettikää miksi 
ohjaaja on valinnut tällaista musiikkia. 
Millaisia tunnelmia tai vaikutelmia eri 
musiikkivalinnat synnyttävät? 
 
 
 
 
 
 

ANIMOITU DOKUMENTTIELOKUVA 
 
1.  
a) Elokuva on toteutettu animaationa. 
Miettikää millainen elokuva olisi ollut jos se 
olisi toteutettu realistisemmin, esimerkiksi 
oikeiden näyttelijöiden tai realistisen 
videomateriaalin avulla. 
Tehkää lista kohtauksista joita olisi ollut 
vaikea tai mahdoton tehdä muuten kuin 
animaationa ja pohtikaa syitä.  
 
b) Millaisia tyylikeinoja elokuvassa on 
käytetty? Muistuttaako animaation tyyli jotakin 
aiemmin näkemäänne? Miten ihmiset on 
kuvitettu? Onko elokuvan värimaailma 
realistinen vai tyylitelty? 
 
Animaatio on tekniikka, jonka avulla 
maailmaa voi kuvata realismista poikkeavalla 
tavalla. Maailmasta voi näyttää asioita ja 
puolia jotka muuten jäisivät piiloon. 
Animaatioelokuvassa on mahdollista kertoa 
aroista tai vaikeista asioista ilman, että ne 
henkilöityvät todellisiin ihmisiin ja ilman että 
katsoja jää valmiiden ennakkoluulojensa 
vangiksi. Sarjakuvataiteilija Scott McCloud on 
sanonut piirretyn kuvan ja valokuvan 
suhteesta seuraavasti: ”When you look at a 
photo or a realistic drawing of a face, you see 
a face of another, but when you enter the 
world of the cartoon, you see yourself.”  
 
2. Aivan elokuvan lopussa nähdään realistista 
televisiokuvaa tapahtumista. Miltä tämä kohta 
tuntui? Muuttiko se katselukokemuksen ja 
miten? 
 
3. Waltz with Bashir -elokuvaa mainostetaan 
dokumentaariseksi elokuvaksi. Mikä Waltz 
with Bashir -elokuvassa oli 
”dokumentaarista”? Millainen on hyvä 
dokumenttielokuva? Entä millainen on hyvä 
animaatio? Oliko Waltz with Bashir tällainen?  
 
4. Olisiko elokuvan vaikutus erilainen jos sitä 
mainostettaisiin piirros- ja fantasiaelokuvana? 
 
5. Kirjoittakaa paperille muutama idea 
elokuva-aiheista, jotka voisi toteuttaa 
animoituna dokumenttielokuvana. Millaisia 
aiheita olisi helpompi toteuttaa piirrettynä kuin 
kameralla kuvattuna? 
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Animoitu dokumenttielokuva voi ensialkuun 
kuulostaa ristiriitaiselta termiltä. 
Dokumenttielokuvan odotetaan usein 
paljastavan faktoja ja tosiasioita maailmasta. 
Animaatio taas on tyypillisesti piirroselokuva, 
jossa hahmot ovat kuvitteellisia ja fyysisen 
maailman lait kumoutuvat. Animaatio on 
kuitenkin yksi elokuvan monista keinoista, 
joita myös dokumenttielokuvan tekijät voivat 
käyttää työssään hyväkseen. Joskus 
animaatio on paras keino kertoa esimerkiksi 
abstrakteista tai mielensisäisistä ilmiöistä 
kuten unista. 
 
Animaation käyttö osana opetus- tai 
dokumenttielokuvaa ei ole uusi tai 
harvinainen ilmiö. Sen sijaan kokonaisen 
pitkän dokumenttielokuvan toteuttaminen 
animaationa on harvinaista.  
 
Mutta onko Waltz with Bashir 
dokumenttielokuva? Siitä, minkä näköinen tai 
muotoinen dokumenttielokuva on, ei ole 
olemassa sääntöjä. Dokumenttielokuva voi 
olla täysin käsikirjoitettu, näytelty ja 
lavastettu, ja silti dokumenttielokuva. 
Keskeistä on dokumenttielokuvan suhde 
todellisuuteen. Yhden määritelmän mukaan 
dokumenttielokuva ”tietoisesti ilmaisee 
inhimillistä todellisuutta”.  
 
Olennaista onkin elokuvan ohjaajan ja 
käsikirjoittajan päätös siitä mikä on elokuvan 
suhde todellisuuteen. Folman on eri 
työvaiheissa halunnut korostaa elokuvan 
”aitoutta” esimerkiksi haastattelujen kohdalla 
(ks. tuotannon vaiheet). Elokuvan loppuun on 
lisätty realistinen televisiotallenne sodan 
tapahtumista. Tällaisilla valinnoilla Folman on 
vahvistanut elokuvan tapahtumien yhteyttä 
todellisten ihmisten kohtaloihin. Ohjaajan 
päätös kutsua elokuvaa 
dokumenttielokuvaksi viestittää katsojalle, 
että elokuva kertoo yhteisistä, oikeasti 
tapahtuneista asioista. Tämä vaikuttaa myös 
siihen kuinka katsoja asennoituu elokuvaan. 
Katsoja tietenkin lopulta päättää omalta 
osaltaan hyväksyykö hän elokuvan ohjaajan 
näkemyksen sodasta, ja onko elokuva 
totuudellinen vai todellisuutta vääristelevä.  
 
(Vuonna 2008 ilmestynyt Marjane Satrapin 
animaatioelokuva Persepolis kertoo 
omaelämäkerrallisen tarinan tytöstä joka 
kasvaa 70-luvun Iranissa. Myös tätä elokuvaa 

olisi voitu kutsua animoiduksi dokumentiksii, 
mutta sen sijaan tekijät puhuvat vain 
”elokuvasta”.) 
 
 
SODAN TRAUMA 
 
Israel on maan syntyvaiheista lähtien ollut 
lähes jatkuvassa sotatilassa. Waltz with 
Bashir kuvaa kuinka sota vaikuttaa sotaa 
käyvään ihmiseen vielä vuosia myöhemmin. 
Ari  Folman on haastatteluissa sanonut, että 
Waltz with Bashir on sodan vastainen 
elokuva ja toivoo että elokuvan nähneet sotaa 
ihailevat nuoret muuttaisivat mielensä. 
 
1. Millaisena sota kuvataan Waltz with Bashir 
-elokuvassa?  
Elokuvan kuluessa Folmanin ja muiden 
sotaveteraanien sodan muistot palaavat, aina 
erilaisina. Millaisia erilaisia sotaan liittyviä 
tunnelmia ja kohtauksia näit? Onko 
muistoissa eroja? Ovatko ne viihdyttäviä, 
pelottavia tai ehkä yllättäviä?  
Listatkaa millaisia erilaisia sotaan liittyviä 
tunnelmia ja kohtauksia näitte. 
 
2. Elokuvassa käsitellään sitä kuinka 
sotatilanne ja kuolemanpelko vaikuttavat 
ihmismieleen. Katsokaa edellistä listaa 
elokuvissa nähdyistä kohtauksista. Millä 
tavalla tilanteet voivat järkyttää tai 
traumatisoida mielen? Millaisista mielen 
suojautumiskeinoista elokuvassa kerrotaan?  
 
Suurin osa sodassa olleista ihmisistä 
traumatisoituu. Traumatisoitumista aiheuttaa 
esimerkiksi se, että ihminen on ollut 
hengenvaarassa tai hän voi perustellusti 
uskoa olevansa hengenvaarassa. Tilannetta 
pahentaa, jos kokemus on pitkäkestoinen 
eikä ihmisellä ole mahdollisuutta tehdä 
mitään asian eteen. Trauman merkkejä ovat 
esimerkiksi traumatapahtumien tuleminen 
uniin painajaisina (usein joka yö), 
ahdistuneisuus ja ihmisen sosiaalisten 
kontaktien ja ihmissuhteiden välttely. Pelot tai 
ahdistus estää tekemästä sitä, mitä 
aikaisemmin kykeni tekemään. 
 
Traumaattiset muistot tallentuvat ainakin 
osittain ei-kielellisessä muodossa: 
visuaalisesti, hajuina, tunteina, ääninä. 
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4. Folman sanoo että Waltz with Bashir ei ole 
poliittinen elokuva. Listatkaa asiat mitkä 
tekevät elokuvasta epäpoliittisen. Listatkaa 
sitten ne asiat jotka tekevät elokuvasta 
poliittisen. 
 
Politiikka-sanana määrittely: Laajimman 
määrittelyn mukaan politiikka on toimimista 
jonkin asian puolesta jotain toista asiaa 
vastaan. Politiikka on myös määritelty 
"yhteisten asioiden hoitamiseksi". Politiikan 
tutkija Kari Palonen on todennut politiikkaa 
olevan siellä, missä voi tehdä toisin. Ihmisten 
toiminta muuttuu poliittiseksi silloin kun on 
tehtävä ratkaisuja kahden tai useamman 
vaihtoehdon välillä. (Lähde: Wikipedia) 
 
 
 
SUBJEKTIIVINEN TOTUUS 
 
1.  
a) Elokuva kertoo historiallisesta 
tapahtumasta Folmanin muistojen 
näkökulmasta.  
Millaisena vihollinen näyttäytyy? Mitä saat 
tietää palestiinalaisista? Minkälaisia sodan 
vastapuolen hahmoja jäi mieleesi? 
 
b) Keskustelkaa terrorismi-sanan käytöstä. 
Kuka määrittelee terrorismin? Muistelkaa 
miten olette nähneet mediassa käytettävän 
terroristi-sanaa. 
 
Palestiinalaisten ryhmittymillä ei ole koskaan 
ollut varsinaista järjestäytynyttä armeijaa. 
Sotaa Israelia vastaan on käyty 
aseistautuneiden sissitaistelijoiden voimin. 
Palestiinalaisryhmien keinoihin ovat 
kuuluneet autopommit ja itsemurhaiskut sekä 
ohjukset, jotka haavoittavat israelilaisia 
siviilejä ja iskevät juuri sinne missä ihmiset 
vähiten osaavat sitä odottaa. Esimerkiksi 
Libanonin sodassa palestiinalais-sissit 
saattoivat piiloutua siviilien keskuuteen ja 
hyökätä yllättävillä tavoilla. Israelin 
näkökulmasta palestiinalais-sissit eivät 
käyneet sotaa vaan harjoittavat laitonta 
terrorismia. Köyhien ja maattomien 
palestiinalaisryhmien näkökulmasta sissi-
taistelu ja pommi-iskut olivat ainoa keino 
taistelussa ylivoimaista Israelia vastaan.  
 
Terrorismi-sana itsessään on kiistelty, sillä 
sitä voidaan helposti käyttää väärin. 

Leimaamalla vastustaja terroristiksi valtio voi 
oikeuttaa oman laittoman toimintansa. 
 
Sissisota on pienten hajanaisten joukkojen 
taistelua (yleensä omassa maassa) vihollista 
vastaan yllätyshyökkäyksin. (Lähde: 
Wikipedia) 
 
Terrorismi (latinankielisestä sanasta terrere, 
'aiheuttaa kauhua, pelotella') on yksilön tai 
ryhmän harjoittamaa väkivaltaa, jonka 
tarkoitus on viranomaisten uhkaamisen ja 
yleisöön kohdistuvan pelon avulla vaikuttaa 
päätöksentekoon. (Lähde: Wikipedia) 
 
2. Kuinka paljon Folman eläytyy sodan 
vastapuolen kokemuksiin? Löydätkö 
elokuvasta asioita jotka voivat loukata? 
 
Israelissa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa 
Waltz with Bashir -animaatio on saanut 
kiitosta. Elokuva oli myös Yhdysvalloissa 
ehdolla Oscar-ehdokkaaksi. Erityisesti 
elokuvaa on kiitetty sen kyvystä kuvata sodan 
todellisuutta ja animaatiotekniikasta.  
 
Arabimaissa vastaanotto on ollut ristiriitainen. 
Libanonissa Waltz with Bashir on 
esityskiellossa, kuten kaikki israelilaiset 
elokuvat. Lehdissä on kuitenkin julkaistu 
arvioita elokuvasta. Libanonilaisesta 
näkökulmasta elokuva voi olla loukkaava. 
Kritiikkiä on tullut siitä, että Folman keskittyy 
elokuvassa henkilökohtaisiin muistoihin ja 
jättää kertomatta palestiinalaisten tragedian 
yksityiskohdat. Miksi Folman käyttää aikaa 
omien painajaisten pohtimiseen, kun 
samassa sodassa kuoli väkivaltaisesti jopa 
tuhansia siviilejä? Erään arvion mukaan 
elokuva esittää israelilaiset hauskoina, 
viattomina poikina, joita pelottaa, mutta jättää 
kertomatta israelilaisten sotilaiden 
julmuudesta ja osallisuudesta verilöylyyn. 
 
 
LÄHI-IDÄN KONFLIKTI 
 
1. Piirtäkää kartta Israelin ja 
palestiinalaishallinnon maantieteestä. 
 
2. Mitä tiedätte Israelista? Entä Palestiinasta? 
Mihin tietonne perustuvat? Millä tavalla 
uutisissa on käsitelty Lähi-idän aluetta? 
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3. Ryhtykää reporttereiksi ja kirjoittakaa oma 
uutisenne Lähi-idän tilanteesta. 
Uutisoikaa silminnäkijän näkökulmasta: 
miettikää mitä näkisitte esimerkiksi Gazassa 
ja miten välittäisitte tiedon uutisena 
Suomeen. 
 
Palestiinan alueella on asunut juutalaisia 
vuosituhansien ajan vaihtelevassa määrin. 
Alueelle on vuosisatojen saatossa muuttanut 
myös useita juutalaisia sionistisia siirtokuntia 
muualta maailmasta. Sionismi on uskontoon 
pohjautuva poliittinen ideologia, jonka 
mukaan juutalaisilla on oltava oma 
kansallisvaltio. Sionismin päämäärä toteutui 
kun Israelin moderni valtio perustettiin 1948. 
 
Israelin valtio syntyi Britannian ja 
Kansainliiton (nykyisen YK:n edeltäjän) 
avustuksella. Britannia otti Palestiinan alueen 
hallintaansa I Maailmansodassa ja lupasi että 
alueelle perustetaan juutalaisvaltio. Lupaus 
veti Palestiinaan suuren juutalaisen 
muuttoaallon. Paikalliset arabit vastustivat 
juutalaisten massamuuttoa ja paikallisten 
arabien ja juutalaissiirtolaisten välillä syntyi 
väkivaltaisia yhteenottoja. Myös II 
Maailmansodan aikana tapahtunut holokausti 
(juutalaisten kansanmurha) ajoi juuriltaan 
Euroopan juutalaisia, jotka saapuivat suurina 
aaltoina Israeliin. 
 
Britit päättivät luopua Palestiinan hallinnasta 
ja marraskuussa 1947 Yhdistyneet 
kansakunnat äänesti Palestiinan alueen 
jakamisesta Israelin ja Palestiinan valtioiksi. 
Arabimaat hylkäsivät ehdotuksen, mutta 
Israel julistautui itsenäiseksi juutalaiseksi 
valtioksi 1948. Ympäröivät Arabimaat eivät 
hyväksyneet Israelin valtion 
itsenäisyysjulistusta ja hyökkäsivät maahan. 
Israel voitti sodan ja on siitä lähtien ollut 
konfliktissa Arabimaiden kanssa.  
 
Israelissa on aina asunut myös muun 
uskonnon edustajia kuten muslimeja ja 
kristittyjä. Vaikka Lähi-idän konfliktissa ei 
olekaan kysymys uskonsodasta, on konfliktin 
yksi keskeinen osa taistelu maa-alueesta ja 
erityisesti Jerusalemista, missä sijaitsevat 
Islamin pyhät paikat Kalliomoskeija ja Al-
Aksan moskeija sekä juutalaisille tärkeät 
Temppelivuori ja Itkumuuri.  
 

Israelin ja Palestiinan välistä konfliktia ei voi 
pitää vain kahden kansan välisenä sotana, 
vaan kyse on monimuotoisesta 
maailmanpoliittisesta konfliktista, johon 
Israelin ja Palestiinan ohella ovat 
sekaantuneet niin länsimaat ja Venäjä kuin 
aluetta ympäröivät arabimaat. Se on ollut 
alusta asti kiinteästi kytköksissä 
suurvaltapolitiikkaan, osittain siksi että Lähi-
idässä sijaitsevat maailman keskeiset 
öljyvarannot. 
 
Arabimaissa Israel symboloi useimmiten 
negatiivisia asioita. Israelin valtio on 
syntymästään lähtien saanut Yhdysvaltain 
moraalisen ja taloudellisen tuen, minkä avulla 
se on nopeasti kasvanut Lähi-idän 
moderniksi, vauraaksi demokratiaksi ja 
ylivoimaiseksi asevoimaksi. Arabimaissa 
Israelin ja sen syntyprosessin nähdään usein 
edustavan länsimaiden harjoittamaa 
imperialismia ja ylimielisyyttä 
maailmanpolitiikassa.  
 
Arabien ja israelilaisten näkemysero Israelin 
valtion olemassaolon perusteluista ja 
oikeutuksesta lienee tärkeä syy siihen miksi 
Lähi-idän konfliktiin ei ole löytynyt ratkaisua 
lukuisista rauhanneuvotteluista huolimatta.  
 
 
HOLOKAUSTIN TRAUMA 
 
1. Israelissa asuu paljon holokaustin 
kokeneita, siitä selvinneitä ihmisiä ja heidän 
jälkeläisiään. Myös Ari Folmanin vanhemmat 
olivat keskitysleirin uhreja.  
 
Mitä tiedätte holokaustista, juutalaisten 
kansanmurhasta? 
 
2. Waltz with Bashir elokuvan aiheena ollut 
Sabran ja Shatilan verilöyly herätti monessa 
israelilaisessa ahdistusta. Päällimmäiseksi 
Israelissa nousi kysymys siitä mihin oli 
kadonnut oikeudentaju, jonka piti erottaa 
Israel muusta maailmasta. Israelilainen Al 
Hamishmar-lehti piti verilöylyä pahimpana 
juutalaisten kohtaamana tragediana sitten 
holokaustin. Waltz with Bashir -elokuva 
rinnastaa juutalaisen kansanmurhan Sabran 
ja Shatilan verilöylyyn kohtauksessa, jossa 
palestiinalaisvanhukset ja lapset nousevat 
rekkoihin. Folman esittää kysymyksen siitä 
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kuinka holokaustin uhreista on vuorostaan 
tullut verilöylyn avustajia. 
 
Pohtikaa mitä yhteistä Sabran ja Shatilan 
tapahtumilla on holokaustiin.  
Mitä Ari Folmanin ystävä tarkoittaa, kun 
sanoo että Folmanista tuli sodassa 
tahtomattaan natsi?  

 
Missä menee itsepuolustuksen ja väkivallan 
raja? Voiko sotaa käyvä ihminen tai valtio 
pysyä viattomana?  

 
3. Ari Folman kysyy elokuvan lopussa: Kun 
niin moni israelilainen oli paikalla, miten on 
mahdollista, ettei kukaan ymmärtänyt mitä 
Sabrassa ja Shatilassa tapahtui. Mitä 
vastaisitte kysymykseen? 
 
Israelilainen oikeustutkinta yritti aikanaan 
vastata kysymykseen. Raportin mukaan moni 
läsnä ollut israelilainen kyllä ymmärsi, mitä 
leireillä tapahtui, mutta ilmoitti siitä eteenpäin 
turhaan. Moni todistajista ei muistanut 
tapahtumien yksityiskohtia tai kertoi 
uskoneensa, että joku muu puuttuu asiaan. 
Israelin pääministeri Begin kertoi kuulleensa 
verilöylystä vasta BBC-uutisten kautta. 
 
Juutalaiset ovat olleet vuosituhansien aikana 
usein vihattu kansa. Juutalaisvihamielisyys eli 
antisemitismi kärjistyi huippuunsa Natsi-
Saksassa, kun arviolta 6 miljoonaa kuoli 
järjestelmällisen kansanmurhan tuloksena.  
 
Varsinkin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 
Israelin valtioon liittyy mielikuva pienestä 
maasta, joka nousi toisen maailmansodan 
tuhosta ja palautti voimaan holokaustissa 
peruuntuneet inhimilliset arvot. Israelilaiset 
nähdään kansana joka nousi lyötynä ja 
rakensi kukoistavan demokratian. Yhden 
näkökulman mukaan Israelin symboliarvo on 
historiassa taannut sille tietynlaisen 
moraalisen immuniteetin, johon myös 
Israelissa uskotaan: kaikki on sallittua 
taistelussa Israelin valtion ja kansan puolesta. 
Israelin puolustusvoimien ja hallituksen 
perustelu myös vuoden 1982 sotatoimille oli 
itsepuolustus. 
 
Etenkin Israelin sisällä on keskusteltu siitä 
kuinka holokaustin trauma on vaikuttanut 
israelilaiseen yhteiskuntaan ja 
puolustuspolitiikkaan. Kuuluisa juutalainen 

iskulause on ”Never again.” Se viittaa 
ajatukseen siitä, että holokaustista 
selvinneiden juutalaisten ei tulisi enää 
koskaan joutua vainon uhreiksi.  
 
Israelilainen journalisti Uri Avnery on 
kirjoittanut holokaustin, juutalaisen 
kansanmurhan aiheuttamasta traumasta. 
Avnery sanoo, että toisin kuin usein 
ajatellaan, kärsimys ei tee ihmisestä jaloa ja 
viisasta, vaan korruptoi tämän. Ihminen, jolla 
on kipuja, ei kykene puhumaan muusta kuin 
itsestään. Koetulla kärsimyksellä, vaikka 60 
vuotta aiemmin tapahtuneella, voidaan myös 
oikeuttaa nykyhetkessä tapahtuva väkivalta ja 
julmuus toista kohtaan.  
 
 
PALESTIINALAISKYSYMYS 
 
Israelin valtio perustettiin 1948. Kun 
juutalaiset saivat kotimaan, sadat tuhannet 
palestiinalaiset joutuivat lähtemään 
kodeistaan. Samana vuonna Yhdistyneet 
kansakunnat, 58 maan edustaja, laati 
Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen. Näin pyrittiin siihen että julistus 
perustuisi yleismaailmallisiin inhimillisiin 
arvoihin, eikä loukkaisi yksittäistä filosofiaa, 
uskontoa tai kulttuuria.  Julistus oli 
ensimmäinen kansainvälinen ihmisoikeuksien 
tunnustus. 1948 laadittu julistus on käännetty 
350 kielelle ja on edelleen voimassa. 
 
1. Tutustukaa ihmisoikeuksien 
yleismaailmalliseen julistukseen 
http://www.ihmisoikeudet.net/sisalto 
 
Miettikää minkälaiset tapahtumat ja ilmiöt 
vaikuttivat ihmisoikeusjulistuksen syntyyn 
vuonna 1948. 
 
2. Toteutuvatko yleismaailmalliset 
ihmisoikeudet Suomessa?  
 
Kirjoitustehtävä: kirjoita jokaisen 
ihmisoikeusjulistuksen artiklan osalta lyhyt 
esimerkki siitä miten voit itse toteuttaa 
oikeuttasi. Esimerkit voivat olla pieniä ja 
arkisia. 
 
3.  
a) Muistelkaa millaisia asioita tiedätte 
Palestiinasta ja mitä tiedätte pakolaisleirien 
elämästä. Voitte etsiä tietoa esimerkiksi YK:n 
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pakolaisjärjestön sivuilta: 
http://www.un.org/unrwa/refugees/refugeepro
file/index.html  
 
Voitte myös tutustua dokumentaariseen 
sarjakuvaromaaniin palestiinalaisleirin 
elämästä. Sarjakuvan tekijä on 
yhdysvaltalainen Joe Sacco. 
 
b) Muistelkaa oletteko nähneet 
palestiinalaisten tekemiä elokuvia tai 
kirjoittamia kirjoja. Miksi palkittu 
palestiinalaisten elämää kuvaava 
sarjakuvaromaani on yhdysvaltalaisen eikä 
palestiinalaisen tekemä? 
 
4. Tarkastelkaa minkälaisista 
ihmisoikeusloukkauksia palestiinalaiset 
pakolaiset kärsivät. 
 
5. Keskustelkaa siitä mikä olisi mahdollinen 
tapa ratkaista palestiinalaispakolaisten ja 
Lähi-idän tilanne. Mitkä ovat osapuolten, 
palestiinalaisten ja israelilaisten ehdot 
rauhalle? 
 
Israelin valtion synty ja sitä seurannut sota 
ajoi vuosien 1946-1948 aikana maanpakoon 
satoja tuhansia palestiinalaisia, joiden kodit 
sijaitsivat Israelin valtion alueella. Suuri osa 
palestiinalaisista menetti paetessaan kotinsa, 
omaisuutensa ja elinkeinonsa.  
 
Palestiinalaispakolaisten kysymys ei ole vielä 
tähän päivään mennessä ratkennut, eikä 
palestiinalaisten valtiota ole perustettu. Israel 
on kontrolloinut palestiinalaishallinnon alueita 
(Gazaa ja Länsirantaa) erilaisin saarroin ja 
osittaisella miehityksellä.  
 
Palestiinalaisia asuu palestiinalaishallinnon 
alueilla Gazassa ja Länsirannalla sekä isoilla 
pakolaisleireillä Israelin naapurimaissa, mm. 
Libanonissa ja Syyriassa. Leireillä asuu jo 2. 
ja 3. sukupolven pakolaisia. Pakolaisilla ei ole 
isäntämaansa kansalaisuutta, vaan pakolais-
status, mikä rajoittaa mm. liikkumisen 
vapautta. YK:n tietojen mukaan 
palestiinalaisia pakolaisia on nyt 4,6 
miljoonaa kun vuonna 1950 heitä oli 0,9 
miljoonaa.  
 
Vuosia jatkunut Länsirannan ja Gazan 
eristäminen on raunioittanut 
palestiinalaishallinnon talouden ja syventänyt 

ihmisten kurjuutta. Köyhyysrajan alapuolella 
elää jopa 60 prosenttia palestiinalaisista.  
 
Palestiinalaishallinnon omat voimavarat ovat 
hyvin rajalliset – bruttokansantulo on alhainen 
ja infrastruktuuri heikko. Ulkopuolista tukea 
tarvittaisiin lähes kaikkeen – 
koulutusjärjestelmän kehittämiseen, julkisten 
terveydenhuoltopalvelujen ylläpitoon ja 
osaamisen kehittämiseen sekä vesihuollon 
turvaamiseen kaikille. Israel hallitsee 
täydellisesti palestiinalaisalueiden 
vedenkäyttöä, siirtokuntien lisäksi myös 
niiden ympäristössä. 
 
Köyhyys ja korkea syntyvyys ruokkivat 
toisiaan varsinkin Gazassa. Yli 20 prosenttia 
palestiinalaislapsista on aliravittuja ja neljä 
viidestä kärsii anemiasta. Miehitettyjen 
palestiinalaisalueiden yli 50 prosentin 
työttömyys on pääsyy alueen köyhyyteen. 
Valtaosa Israelissa työssä käyneistä 
palestiinalaista on nyt työttömänä. 
Toimeentulonsa menettäneillä ihmisillä ei ole 
muuta mahdollisuutta kuin turvautua ruoka-
apuun.  
 
(Lähde: global.fi) 
 
Lisää aiheesta esimerkiksi 
http://global.finland.fi/public/default.aspx?cont
entid=70166 
 
Linkkejä, kirjallisuutta 
 
-Lähi-idän konflikti palestiinalaisten 
näkökulmasta: Electronic Intifada 
http://electronicintifada.net/ 
 
-Kirja Lähi-idän konfliktista 
sotakirjeenvaihtajan näkökulmasta: Robert 
Fisk: Pity the Nation – Lebanon at War (2001) 
 
-Dokumentaarinen sarjakuvaromaani 
palestiinalaishallinnon alueelta: Joe Sacco: 
Palestiina (WSOY 2004) 
 
-Tietoa animaation tekemisestä: 
www.animaatioklinikka.fi 
 
-Elokuvan kotisivut: www.waltzwithbashir.com 
 
-Piirretystä kuvasta: Scott McCloud: 
Understanding Comics (1993) 
 

http://www.un.org/unrwa/refugees/refugeeprofile/index.html
http://www.un.org/unrwa/refugees/refugeeprofile/index.html
http://electronicintifada.net/
http://www.animaatioklinikka.fi/
http://www.waltzwithbashir.com/
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