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Puheenjohtajan tervehdys
Suomen Lähi-idän instituutin säätiö juhli neljännesvuosisataista taivaltaan syyskuussa 2019. Ihminen siirtyy
25 vuodessa lapsuudesta aikuisuuteen, työelämässä se on uran pituinen aika. Tieteen näkökulmasta neljännesvuosisata on vain kvartaali, jonka kuluttua voi aikaisintaan hahmottaa yksityisen tutkijan uran merkitystä
ja vaikutuksia. Sama pätee tiedeinstituuttiin – sellaiseen kuin Suomen Lähi-idän instituutti, jolle viime syksynä
vietetty juhla antoi hyvän taukopaikan taakse ja eteen katsomiseen. Taaksepäin katsominen on helpompaa,
koska tiedämme ja muistamme, missä instituutti on ollut, mitä se on saanut aikaan ja millaisia vaikeuksia se
on voittanut. Tästä kaikesta voimme olla kiitollisia ja ylpeitäkin. Ajassa eteenpäin se sijaan ei näe kukaan.
Instituutin historia osoittaa, ettei parhaallakaan päätöksenteolla voi hallita tulevaisuutta, mutta toimiva työyhteisö selviää suuristakin yllätyksistä.
Suomen Lähi-idän instituutin viimeksi kulunut vuosikymmen on ollut kasvun ja kukoistuksen aikaa samalla,
kun toimintaympäristö on ollut alituisessa muutoksessa sotien ja poliittisten melskeiden vuoksi. Syyrian sota
pakotti instituutin muuttamaan pois Damaskoksesta, ensin Ammaniin ja lopulta Beirutiin, jossa on ollut hyvä
toimia. Kaikista turbulensseista huolimatta Suomen Lähi-idän instituutin ja sitä ylläpitävän säätiön toiminta
on lisääntynyt ja monipuolistunut. Säätiön rahoituspohja on vahvistunut, minkä ansiosta työntekijöitä oli
vuonna 2019 enemmän kuin koskaan ennen.
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Jälleen kerran iloitsen voidessani kiittää säätiön hallituksen jäseniä, asiamiestämme Inka Nokso-Koivistoa,
assistenttiamme Ella Kaplasta ja projektityöntekijäämme Kira Pihlflycktia sekä työntekijöitämme Lähi-idässä:
instituutin johtajaa Raija Mattilaa, tutkijoitamme Taavi Sundellia ja Anu Leinosta, johtajan avustajaa Manal
Chatilaa, Kairon-edustajaamme Said Sadekia sekä harjoittelijoina toimineita Miriam Huovilaa ja Evelina Sirosta. Juhlavuoden merkeissä haluan myös kiittää instituutin aikaisempia johtajia Irmeli Perhoa, Hannu Juusolaa ja Ari Kerkkästä; ensimmäistä johtajaa Mikko Louhivuorta kiitokseni ei enää tavoita. Kiitän myös edeltäjiäni hallituksen puheenjohtajina: Heikki Palvaa, Jussi Nuortevaa ja Jaakko Hämeen-Anttilaa sekä säätiön
aikaisempia asiamiehiä Aarne Toivasta, Sanna Aro-Valjusta ja Heli Oksasta. Lopuksi kiitän lämpimästi kunniapääkonsuli Zafer Chaouia, jota meillä on kiittäminen Beirutin-kodistamme, ja toivon ystävillemme Lähi-idässä
kestävyyttä pysyvää rauhaa odottaessa.
Helsingissä 17. helmikuuta 2020
Martti Nissinen
Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksen puheenjohtaja
NOSTO: ”Instituutin historia osoittaa, ettei parhaallakaan päätöksenteolla voi hallita tulevaisuutta, mutta
toimiva työyhteisö selviää suuristakin yllätyksistä.”

Johtajan katsaus
Kauteni Suomen Lähi-idän instituutin johtajana päättyy toukokuun 2020 lopussa, jolloin minulla tulee täyteen
kymmenen vuotta työskentelyä Lähi-idässä. Olin instituutin johtajana Damaskoksessa 2005–2008 ja vuodesta
2014 alkaen olen johtanut instituuttia Beirutissa.
On ilo todeta, että instituutissa tehtävä tutkimus on jatkuvasti vahvistunut ja monipuolistunut. Johtajan lisäksi tutkimusta tekee nyt kaksi muuta tutkijaa. Tutkija-koordinaattorin tehtävä on saatu vakiinnutettua vuodesta 2015 ja kolmannen tutkijan pesti vuodesta 2019 alkaen. Tutkimuksessa voidaan näin panostaa sekä
modernin Lähi-idän että alueen historian tutkimukseen.
Instituutin toiminta on aidosti kansainvälistä, kertomusvuonna toimintaan osallistui tutkijoita 30 maasta. Yhteydet niin suomalaisiin, paikallisiin kuin kansainvälisiin yliopistoihin ja tutkijoihin ovat hyvät, ja ne laajenevat
jatkuvasti. Instituutti on luotettu ja haluttu yhteistyökumppani. Kymmenet yliopisto-opiskelijat Suomesta
osallistuvat vuosittain instituutin intensiivikursseille Lähi-idässä. Suomen Lähi-idän instituutti on merkittävä
resurssi Suomen Lähi-idän tutkimukselle. Kaikki tämä rakentuu edeltäjieni sekä kaikkien säätiössä ja instituutissa vaikuttaneiden vuosien työlle.
Beirutissa 18. helmikuuta 2020
Raija Mattila
Suomen Lähi-idän instituutin johtaja

Suomen Lähi-idän instituutti
Instituutin tieteellinen toiminta koostuu instituutin johtajan, tutkijan ja tutkija-koordinaattorin tutkimuksesta, tieteellisenä yhteistyönä järjestetyistä konferensseista, työpajoista ja tutkimushankkeista sekä suomalaisten tutkijoiden avustamisesta ja akateemisten yhteyksien luomisesta Lähi-idässä.
Instituutti tukee tutkijoiden ja korkeakoulujen yhteistyötä sekä edistää suomalaisen tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen kansainvälisyyttä sekä tieteen avoimuutta.
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Instituutti järjestää koulutusta yhteistyössä yliopistojen ja opettajajärjestöjen
kanssa ja osallistuu Lähi-idästä käytyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun Suomessa.
Tutkimus
Assyrian suurvalta
Instituutin johtaja Raija Mattilan tutkimus keskittyy Assyrian suurvaltaan, joka hallitsi Lähi-itää ensimmäisellä
vuosituhannella eKr. Mattilaa kiinnostaa erityisesti Assyrian hallinto sekä väestön diversiteetti. Kertomusvuonna hän järjesti Mesopotamian vähemmistöjä tutkivan työpajan, tarkasteli Assyrian eliitin koostumusta
ja asemaa sekä oli mukana julkaisemassa nuolenpääasiakirjoja, jotka löytyivät British School of Archaeologyn
1950-luvulla tekemissä kaivauksissa Nimrudissa Irakissa. Mattilaa kiinnostaa myös eläinten merkitys muinaisissa yhteiskunnissa, ja hän järjesti Libanonin eläimistöä käsitelleen työpajan paikallisten tutkijoiden kanssa.
Turkin kielipolitiikka
FIMEn tutkija FT Anu Leinonen tarkastelee kesäkuussa 2019 aloittamassaan post doc -tutkimuksessa Turkin
kielipolitiikkaa vähemmistökielten, tutkimuksen aluksi erityisesti kurdin osalta. Leinonen haastatteli syksyllä
2019 Turkissa toimivia kieliaktivisteja kuten kustantajia, opettajia ja tutkijoita. Nämä raportoivat kurdin kieleen kohdistuneesta ankarasta painostuksesta ja takaiskuista kielioikeuksien toteuttamisessa rauhanprosessin kaaduttua vuonna 2015. Aiempi lupaava kehitys on lähes keskeytynyt. Kieliaktivistit ovat huolissaan kurdin kielen taidon asteittaisesta katoamisesta, vaativat kurdin opetusta äidinkielenä peruskouluihin ja kritisoivat kurdipoliitikkoja kielikysymysten väheksynnästä.
Korkeakoulutuksen poliittinen talous Jordaniassa ja Suomessa
FIMEn tutkija-koordinaattori VTM Taavi Sundell viimeistelee parhaillaan maailmanpolitiikan oppiaineen väitöskirjaa korkeakoulutuksen poliittisesta taloudesta Jordaniassa ja Suomessa. Diskurssiteoriaan ja kriittiseen
poliittiseen talouteen tukeutuva artikkeliväitöskirja tarkastelee, miten eri toimijat artikuloivat yksityisen ja
julkisen välistä rajaa korkeakoulutuksessa sekä mihin ymmärryksiin yliopistojen ja korkeakoulutuksen yhteiskunnallisesta roolista nämä tukeutuvat. Suomen osalta väitöskirja perustuu olemassa olevaan dokumenttiaineistoon, kun taas Jordanian tapauksessa tätä täydentää Sundellin 2013–17 maassa keräämä haastatteluaineisto.

Tieteellinen yhteistyö
Breaking and Creating Boundaries, Helsinki, 13.–16.8.
Pohjoismaisen Lähi-idän tutkimuksen seuran kansainvälinen, joka kolmas vuosi pidettävä konferenssi kokosi
Helsinkiin 186 pääosin modernin Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja islamin tutkijaa eri puolilta maailmaa. Esitelmissä ja keskusteluissa käsiteltiin MENA-alueen yhteiskuntia ja niiden viime vuosikymmeninä läpikäymiä
muutoksia muun muassa sukupuolen, identiteetin, siirtolaisuuden ja uskonnon näkökulmasta. FIME järjesti
konferenssin yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.
From the Mountains to the Sea: The Relations between Animals and Humans in Lebanon through Time,
Beirut 13.–14.9.
Työpaja kartoitti Libanonin historiallista faunaa sekä ihmisten ja eläinten suhdetta arkeologian, ikonografian
ja tekstitutkimuksen keinoin. FIMEn yhteistyökumppanina olivat Beirutin amerikkalaisen yliopiston (AUB) historian ja arkeologian laitos sekä Libanonilainen yliopisto.
Minorities in Mesopotamia Workshop 2, Beirut, 8.–10.4.
Väestön monimuotoisuutta ja vähemmistöjen sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista asemaa Assyrian ja Babylonian imperiumeissa ensimmäisellä vuosituhannella eKr. kartoittavan hankkeen toinen työpaja perehtyi
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tutkimuksen nykytilaan ja keskeisiin avoimiin tutkimuskysymyksiin. Yhteistyökumppaneina olivat Suomen
Akatemian huippuyksiköt Ancient Near Eastern Empires ja Changes in Ancient Texts and Traditions.
Emigration and Diaspora, Beirut, 23.5.
Yksipäiväinen seminaari käsitteli pakolaiskysymystä ja maastamuuttoa lähtömaiden näkökulmasta ja oli osa
FIMEn, Suomen Madridin instituutin, Suomen Saksan instituutin sekä Siirtolaisuusinstituutin yhteistyötä.
Formative Tendencies in Near Eastern Religions and Ideologies, Beirut, 15.–16.4.
FIME isännöi Tarton yliopiston itämaiden tutkimuskeskuksen työpajan, joka käsitteli muinaisen Lähi-idän uskontojen kehitystä.
Recreating Pluralism & Syrian Refugees, Libanon 7.–11.7
Kolmipäiväinen seminaari tarkasteli uskontodialogin ja uskonnollisen suvaitsevuuden merkitystä pakolaisille,
ja sitä edelsi tutustumiskäyntejä Pohjois-Libanonissa Tripolissa ja Akkarissa. Seminaarin järjestivät Creating
Pluralism in Post-Ottoman Societies, Orient Institut ja FIME.
Suomen ja Iranin diplomaattisuhteiden historia
Iranin ulkoministeriön arkistojen pohjalta käynnistettiin selvitys maiden yli 100-vuotiaista diplomaattisuhteista yhteistyössä Suomen ja Iranin ulkoministeriöiden kanssa. Selvitystä toteuttaa FM Joonas Maristo.
Avoin tiede: Hilma Granqvistin tieteellisen jäämistön digitaalinen arkistoiminen ja julkaiseminen
FIME toimii yhteistyökumppanina Svenska litteratursällskapetin (SLS) johtamassa hankkeessa, jossa digitoidaan ja julkaistaan suomalaisen antropologisen tutkimuksen edelläkävijän Hilma Granqvistin tieteellistä jäämistöä. Granqvistin arkistojen digitointi ja digitaalinen julkaiseminen ovat samalla keskeinen osa FIMEn panosta tiedeinstituuttien Avoin tutkimusdata -hankkeessa. Vuoden 2019 aikana julkaistiin digitaalisessa muodossa loput Granqvistin teoksista sekä merkittävä valokuva-aineisto. Julkaistu materiaali löytyy osoitteesta
granqvist.sls.fi.
Avoin tieteellinen julkaisutoiminta
FIME jatkaa open access -julkaisuyhteistyötä Suomen Itämaisen Seuran Studia Orientalia Electronica -sarjan
tiimoilta.

Koulutus
Libanon 2019: Poliittiset dynastiat, sektarianismi ja pakolaisten asema, Beirut, 19.–25.5.
Professori Hannu Juusolan vetämä kurssi tutustutti opiskelijat Libanonin ajankohtaisiin kysymyksiin. Kurssilla
vierailtiin paikallisissa tutkimuskeskuksissa ja kuultiin libanonilaisten tutkijoiden analyysejä maansa tilanteesta. FIME järjesti kurssin yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Lähi-idän opiskelijat ry:n kanssa.
Täydennyskoulutuskurssi Libanonissa, 9.–15.6.
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton ryhmä perehtyi monipuolisesti Libanonin historiaan ja nykypäivään. Kurssiin sisältyi yksipäiväinen seminaari Libanonin koulutusjärjestelmästä sekä vierailu paikallisessa
koulussa.
Trierin yliopiston antiikin historian kurssi Libanonissa, 13.–22.9.
FIME avusti saksalaisen Trierin yliopiston antiikin historian professoreiden ja opiskelijoiden ryhmää Libanonin
kurssin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Osallistuminen julkiseen keskusteluun
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Instituutti ottaa kaikkea toimintaa suunnitellessaan huomioon viestinnän ja välittää aktiivisesti tietoa median
edustajille. Instituutti pyrkii saamaan myös toiminnalleen medianäkyvyyttä ja on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Kertomusvuonna FIME järjesti seuraavat Lähi-itään liittyvät yleisötilaisuudet:
•
•
•
•

The Future of Iraq: Will it Rise or Fall?, Helsinki, 14.8.
Yleisöluento arabikevään vaikutuksista, Lieto, 5.11.
Syyrian tilanne ja sen vaikutukset Lähi-idässä, Helsinki, 26.11.
A Century of Life and Conflict in Palestine, Helsinki, 29.11.

Lähi-itä NYT
www.lahi-itanyt.fi
Blogin kirjoituksissa selvennetään, taustoitetaan ja tuodaan yhteen Lähi-itää käsittelevää tietotulvaa. Moniääninen alusta sijoittuu nopean uutistyön ja analyyttisen tieteen välimaastoon ja tarjoaa laajoja ja kriittisiä
näkökulmia Lähi-itään ja alueen tapahtumiin. Blogin vastaava toimittaja on säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, professori Hannu Juusola, ja kutsuttavat kirjoittajat ovat alojensa asiantuntijoita. Blogin Paikan päältä
-osio puolestaan tarjoaa lukijoille monipuolisen kuvan alueen arjesta uutisotsikoiden takana.
Lukemista Levantista
www.fime.fi/category/lukemista-levantista
Instituutti jatkoi Lähi-itään liittyvää tieteellistä tutkimusta laaja-alaisesti ja yleistajuisesti esittelevää Lukemista Levantista -asiantuntijakirjoitussarjaa.
Tiedotus
Instituutti tiedottaa omista tapahtumistaan ja kuulumisistaan verkkosivuillaan, Facebookissa, Instagramissa
ja kuusi kertaa vuodessa lähetettävässä uutiskirjeessä. Vuoden 2019 toimintakertomuksen yhteenveto julkaistaan painettuna suomeksi ja englanniksi.

Kulttuuri
Harmonikkataiteilija Kimmo Pohjonen konsertoi Libanonissa, Chateau Ksara, 16. ja 17.5.
Kimmo Pohjosen esitys Solo ihastutti kuulijoita kahdessa konsertissa, jotka FIME järjesti yhteistyössä Suomen
Beirutin suurlähetystön ja Suomen Beirutin kunniapääkonsulaatin kanssa Ksaran viinitilalla Beqaan laaksossa.
Pohjoismaisen Lähi-idän tutkimuksen konferenssin yhteydessä järjestettiin Helsingin KoKo Jazz Clubilla kaikille avoin Lähi-idän kulttuuri-ilta. Taiteiden yönä 15.8. pidetyssä illanvietossa kuultiin arabialaista, persialaista ja kurdimusiikkia soittavan Meera Bandin musiikkia sekä irakilaistaustaisen helsinkiläisrunoilijan Muhaned Durubin runoutta. Ilta keräsi 290 hengen yleisön, ja se järjestettiin yhteistyössä Anna Lindh -säätiön
Suomen verkoston kanssa.

Yhteistyökumppanit ja verkostot
Vuoden 2019 toiminta toteutettiin yhdessä lukuisten suomalaisten ja Lähi-idässä toimivien kumppaneiden
kanssa. Näihin lukeutuivat mm. seuraavat tahot: Helsingin yliopisto ja sen eri laitokset ja yksiköt (mm. Changes in Sacred Texts and Traditions -huippuyksikkö), Åbo Akademi, Pohjoismainen Lähi-idän tutkimuksen seura
(NSMES), Beirutin amerikkalainen yliopisto AUB, Université libanaise, Tarton yliopisto, Trierin yliopisto, Institut français du Proche-Orient IFPO, Salahaddin University – Hawlerin arkeologian laitos, Lebanese Association
for History, Centre for Lebanese Studies, Lebanese American University, Husameddine Hariri Highschool,
UMAM Documentation and Research Organisation, AUB Neighbourhood Initiative, Carnegie Middle East Center, Lebanese Center for Policy Studies, KAFA organisation, Fighters for Peace, Beit Atfal Assumoud, UNWRA,
Creating Pluralism in Post-Ottoman Societies -ohjelma, Melammu Project, Suomen muut tiedeinstituutit ja
tiedettä tekevät kulttuuri-instituutit, Ulkopoliittinen instituutti, Siirtolaisuusinstituutti, Opetushallitus, Lähiidän opiskelijat ry, Suomen Itämainen Seura, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL,
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Ulkomaantoimittajien yhdistys, Monika-Naiset liitto ry, Svenska litteratursällskapet i Finland SLS, Anna Lindh
-säätiö, Svenska teologiska institutet, Suomen kirkon pappisliitto ry, Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys, Suomen Beirutin suurlähetystö, Suomen Teheranin suurlähetystö, Suomen Libanonin kunniapääkonsuli Zafer Chaoui ja Suomen Jordanian kunniapääkonsuli Dr. Rakan Rsheidat.
Tiedeinstituuttifoorumi
FIME osallistui aktiivisesti Tiedeinstituuttifoorumin toimintaan. Tiedeinstituuttifoorumi järjesti osana Tieteiden päiviä 11.1. Rakenna oma mystinen rituaalisi -työpajan. FIME myös esittäytyi instituuttien tarjoamia
mahdollisuuksia tutkijoille ja opiskelijoille esitelleissä Mitä mahdollisuuksia yliopistolaisille? -tilaisuuksissa
Oulun yliopistossa 20.11. ja Jyväskylän yliopistossa 21.11.
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (SKTI)
FIME osallistui aktiivisesti SKTI:n toimintaan. SKTI:n hallituksen puheenjohtajana toimii Sakari Karjalainen,
joka on Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksen jäsen.
Lähi-idän asiantuntijoiden ja opiskelijoiden verkosto
Suomen Lähi-idän instituutti koordinoi suomalaisten Lähi-idän tutkijoiden, muiden asiantuntijoiden ja opiskelijoiden verkostoa. Sen toimintaan kuuluivat tiedonkeruu ja -välitys sekä yhteydenpito sähköpostitse ja
säännöllisissä verkostotapaamisissa. Opiskelijatapaamisia oli vuoden aikana yksi ja tutkijatapaamisia kaksi.

Instituutin henkilöstö
Instituutin johtaja dosentti Raija Mattila, Beirut
Tutkija FT Anu Leinonen, Beirut (1.6. alkaen)
Tutkija-koordinaattori VTM Taavi Sundell, Beirut
Johtajan avustaja Manal Chatila, Beirut (osa-aikainen)
Edustaja Dr. Said Sadek, Kairo (osa-aikainen)
Opetushallituksen rahoittamat korkeakouluharjoittelijat:
HUK Miriam Huovila, Beirut (5 kuukautta)
YTM Evelina Sironen, Beirut (5 kuukautta)

Suomen Lähi-idän instituutin säätiö sr
Säätiön toimipiste on Helsingissä, ja sen henkilöstö osallistuu myös operatiiviseen toimintaan, erityisesti yleisötapahtumien järjestämiseen Suomessa. Vuonna 2019 säätiön perustamisesta tuli kuluneeksi 25 vuotta.
Merkkivuotta juhlittiin 19. syyskuuta vastaanotolla Helsingissä.
Apurahat
Suomen Lähi-idän instituutin säätiö jakoi apurahoja kahdeksalle tutkijalle tai opiskelijalle instituutin toimipiiriin kuuluvissa maissa suoritettavaan tutkimukseen, tutkimukseen liittyviin matkoihin ja arabian kielen opintoihin yhteensä 10 944 euroa. Apurahojen saajat viettivät Lähi-idässä yhteensä lähes 7 kuukautta.

Hallinto
Suomen Lähi-idän instituutin säätiö sr on Suomeen rekisteröity säätiö, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää sen
hallitus. Säätiön alaisen instituutin hallinnosta vastaavat säätiön hallitus ja tämän nimittämä instituutin johtaja. Vuoden aikana neljä kertaa kokoontuneeseen hallitukseen kuuluivat vuonna 2019 seuraavat asiantuntijat:
Prof. Martti Nissinen (puheenjohtaja)
varajäsen toimittaja Tom Kankkonen
6

Prof. Hannu Juusola (varapuheenjohtaja)
varajäsen prof. Jutta Jokiranta
Johtaja, VTT Teija Tiilikainen
varajäsen VTT Toni Alaranta
Viestintäjohtaja Iiris Kivimäki 26.3. saakka, ulkomaantyön johtaja Tero Norjanen
varajäsen TM Rolf Steffansson
Pääsihteeri, dos. Sakari Karjalainen
varajäsen johtaja Samu Seitsalo
TD Pekka Lindqvist
varajäsen prof. Antti Laato 26.3. saakka, TD Lotta Valve
Dos. Jyri Komulainen
varajäsen TT Elina Hellqvist
Suurlähettiläs Risto Veltheim
varajäsen VTM Kari Norkonmaa
Dos., FT Teuvo Laitila
varajäsen prof. Serafim Seppälä
Suurlähettiläs Maria Serenius
varajäsen varatuomari Patrick Lindgren
Apulaisprof. Saana Svärd
varajäsen YTT Aini Linjakumpu
Säätiön toimihenkilöt Suomessa
• Säätiön asiamies FT Anu Leinonen, Helsinki (31.5. asti, tutkimusvapaalla 1.6. alkaen) (osa-aikainen)
• Säätiön asiamiehen sijainen FT Inka Nokso-Koivisto (1.6. alkaen)
• Säätiön hallinnon ja viestinnän assistentti FM Ella Kaplas (osa-aikainen)
• Projektityöntekijä Kira Pihlflyckt (Hilma Granqvist -hanke) (osa-aikainen).

Rahoitus
Säätiön kokonaismenot vuonna 2019 olivat 539 264 euroa. Säätiön tulot muodostuivat opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksesta ja erityisavustuksesta (72 %) Anna Lindh -säätiön Suomen verkoston koordinaation rahoituksesta (10 %) sekä muista avustuksista, omista tuotoista ja lahjoituksista (18 %). Säätiön
taloudellinen tilanne on vakaa.
Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry (SLIY)
Instituutin ystäväyhdistyksen perustamisesta tuli kertomusvuonna kuluneeksi 25 vuotta. Yhdistys järjesti juhlavuoden kunniaksi matkan Libanoniin yhteistyössä instituutin kanssa. Lisäksi yhdistys järjesti eri yhteistyökumppanien kanssa yleisötilaisuuksia ja myönsi stipendin Lähi-itää käsittelevän pro gradu -tutkielman tekoon.
www.sliy.fi
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Anna Lindh -säätiön (ALF) Suomen verkoston koordinaatio
ALF on Välimeren unionin puitteissa toimiva verkostojen verkosto, jolla on yli 4000 jäsenjärjestöä 42 jäsenmaassa. Sen tavoitteena on edistää EU-maiden ja Välimeren eteläpuolisten yhteiskuntien keskinäistä ymmärrystä ja lisätä yhteistyötä alueen kansalaisjärjestöjen, kulttuuriverkostojen ja muiden toimijoiden välillä. Jokaisella jäsenmaalla on kansallinen verkosto ja verkoston vetäjä. FIME aloitti kaksivuotiskauden Anna Lindh säätiön Suomen verkoston koordinaattorina vuoden 2019 alussa kahdeksan kuukauden pituisen tauon jälkeen. Rahoitus Suomen verkoston koordinaatioon tulee Suomen ulkoministeriöltä ja Anna Lindh -säätiöltä.
Suomen verkostoon kuului vuoden 2019 lopussa 106 jäsentä, joista suurin osa on kansalaisjärjestöjä. Verkoston koordinaattorina FIME edustaa ALFia Suomessa, tiedottaa toiminnasta, kehittää ja laajentaa Suomenverkostoa, rohkaisee kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä sekä pyrkii lisäämään Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen kulttuurien ja kansalaisyhteiskuntien tuntemusta Suomessa. ALF-koordinaatiolla on erillinen toimintasuunnitelma ja toimintakertomus (www.annalindhfinland.fi), mutta osa tapahtumista järjestetään yhteistyössä FIMEn kanssa. Vuonna 2019 FIME muun muassa järjesti yhteistyössä muiden verkoston jäsenten
kanssa kaksi tasa-arvokysymykseen pureutunutta paneelikeskustelua Suomen sosiaalifoorumissa (4.5.) sekä
sosiaalista mediaa Lähi-idässä käsitelleen keskustelutilaisuuden Maailma kylässä -festivaaleilla (25.5.). Suomen Anna Lindh -verkoston päätapahtuma oli Ruotsin verkoston kanssa yhteistyössä järjestetty Celebrating
our Diversity -foorumi Helsingissä (9.–11.10.), johon osallistui kansalaisyhteiskuntatoimijoita 14 eri maasta.
www.annalindhfinland.fi

***
Toimitus: Raija Mattila, Inka Nokso-Koivisto, Ella Kaplas.
Englanninkielinen käännös: Sarianna Silvonen
Arabiankielinen tiivistelmä:
Taitto:
Valokuvat:
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