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Israel goes green – Israel vihertyy
(Keren Kajemet Finland ry)
...Hehkuva hiekka tulee lammikoiksi ja kuiva maa
vesilähteiksi. Aavikkosutten asunnossa, missä ne
makasivat, kasvaa ruoho ynnä ruoko ja kaisla... Isaiah
35:6,7
”Kirjakansan” perinteinen koulutuksen kunnioittaminen on ehtymätön voimavara. Sen huomaa
Israelissa, joka pienestä koostaan ja niukoista luonnonvaroistaan huolimatta on tunnettu, paitsi
alueen ainoana demokratiana, myös teknologiakehityksen kärkimaana. Tämä koskee myös
ympäristön suojelua:
●
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Israel kierrättää yli 80 % käyttämästään vedestä. Tämä on huipputulos maailmassa, toisella
sijalla on Espanja noin 20 %:n kierrätysasteella.
Israelissa on maailman suurin suolanpoistolaitos (100 miljoonaa m3 vuodessa), jonka
kustannukset ovat noin 0,40 EUR/m3.
Vettä tehokkaasti säästävä tiputuskastelujärestelmä on keksitty Israelissa.
Israelissa yli 70 % kotitalouksien lämpimästä vedestä tuotetaan aurinkoenergialla.
Viimeisen viiden vuoden aikana Israelin vesisektorin vienti on kasvanut noin 600
miljoonasta eurosta runsaaseen 1500 miljoonaan euroon.
Israelissa toimii useita kaupallisia aurinkoenergiavoimalaitoksia. Lähiaikoina Eilatin
kaupunki siirtyy kokonaan aurinkosähkön käyttäjäksi.
Israel on ainoa maa maailmassa, jossa tällä vuosisadalla kasvaa enemmän puita kuin
edellisen vuosisadan alussa.

Pelkästään näiden faktojen perusteella on helppo arvioida, että Israelista löytyy huippuosaamista
vesi- ja ympäristösektorilla.
2000-luvun alussa Israelissa ymmärrettin ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen merkitys
maan ja koko maailman tulevaisuuden kannalta, minkä seurauksena kehitettiin kansallinen
kehitysohjelma ”Israel goes green – Israel vihertyy”.
Yksi merkittävä voima tämän huikean kehityksen
takana on Keren Kayemeth LeIsrael (KKL) –
Juutalainen
kansallisrahasto.
Yksi
maailman
vanhimmista ekologisista järjestöistä, joka jo 112
vuoden
ajan
on
panostanut
Israelin
ympäristöystävällisen teknologian kehittämiseen. KKL
toimii n. 50 maassa ympäri maailmaa.

Internet:
http://www.kkl.fi
http://www.kkl.org.il

KKL istutti ensimmäiset puut Ben Shemeniin jo v. 1908. Siitä lähtien Israeliin on istutettu yli 240
miljoonaa puuta ja noin miljoona puuta istutetaan edelleen vuosittain!
KKL:lle on tärkeää myös veden kierrätys ja uudelleenkäyttö, säännöstelty kastelu sekä suolaisen
veden puhdistaminen. Tätä teknologiaa hyödynnetään niin meriveden kuin suolaisen pohjaveden
puhdistamisessa.
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KKL Israel on myös viime aikoina kehittänyt ohjelman nimeltä ”greenXchange”. Ohjelma on
tarkoitettu n. 30-vuotiaille ympäristöalan ammattilaisille.
KKL on maailmanlaajuisesti mukana Negevin erämaan suurimman kaupungin Be’er Shevan
”Jokipuisto”-projektissa. Sekä itse joki että sitä ympäröivä maa-alue on ollut täysin saastunutta
aluetta. KKL:n lahjoitusten turvin alue kukoistaa tänä päivänä kauniine puistoineen, kävely- ja
pyöräilyteineen, ravintoloineen ja kauppoineen. Alue tarjoaa mahdollisuuden myös veneilyyn,
lintutarkkailuun ja moniin muihin harrastuksiin.
Toinen merkittävä KKL:n projekti on Aravan erämaassa sijaitseva Kibbutz Lotan, joka muodostaa
täysin ekologisen yhteisön, ja jolla on oma tutkimuskeskuksensa. Tämän yhteisön asukkaiden aate
on löytää kestävän kehityksen menetelmiä heidän jokapäiväiseen elämäänsä, sekä keinoja
energian säästämiseksi.
Tässä kibbutzissa kaikki rakennukset on tehty savesta ja oljista. Alueen päivälämpötila on
haastavat +43° ja yölämpötilakin +30°. Kodit ovat täysin lämpöeristettyjä. Ikkunat on suunnattu
siten, että ne hyödyntävät auringon sijainnin päivän ja vuoden eri aikoina. Tämän tyyppinen
rakentaminen vähentää energiankulutusta 70 %:lla. Tämä kokeiluprojekti on rahoitettu KKL:n
USA:sta ja Australiasta saaduilla lahjoituksilla.
KKL Israelin ympäristöalan tutkimus- ja kehitystyö ei koidu vain israelilaisten hyväksi vaan
hyödyttää muitakin maita, jotka kärsivät vesivarojen puutteesta ja aavikoitumisesta.
Tämä kaikki on mahdollista vain uskollisten tukijoiden ansiosta, sillä KKL:n lähes koko toiminta
perustuu lahjoitusvaroihin.
KKL on sitoutunut tekemään maailmastamme paremman paikan sekä nykyisille että tuleville
sukupolville toteuttamalla profetian ”Autiomaan kukoistuksesta”, ja kutsuu kaikki maat mukaan
vihreälle matkalle tulevaisuuteen!

