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Renée Fleming 14. 2. 1959 Yksi
kuuluisimmista ja valovoimaisim-
mista amerikkalaislaulajista. Suo-
messakin konsertoinut sopraano
tunnetaan lempinimellä ”Amerikan
kaunis ääni”. Hän on 12-kertainen
Grammy-ehdokas.
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A Syntynyt Yhdysvalloissa
Minnesotassa Hibbingin
kaupungissa 1946. Muutti
Israeliin 1973.
A Antropologian professori,
luennoitsija, poliittinen akti-
visti ja kirjailija. 
A Halper on perustanut 1997
seitsemän ystävänsä kanssa
johtamaansa Israeli Commit-
tee Against House Demoli-
tionsia (ICAHD).
A Valittu Nobel-palkintoeh-
dokkaaksi palestiinalaisen
poliittisen aktivistin Ghassan
Andonin kanssa. 
A Tehnyt akateemista tutki-
mustyötään Jerusalemin ja
Israelin nykykulttuurista sekä
Lähi-idän konfliktista. 
A Tehnyt vapaaehtoistyötä
Jerusalemissa työväenluok-
kaisten mizrahijuutalaisten ja
Etiopian juutalaisten parissa. 

KUKA?

Jeff Halper 

YHDYSVALTOJEN suurin rautakai-
vos, kesämökit, kalastus, met-
sästys, saunat ja Urho Kekko-
nen. Siinä on maisema Minneso-
tan 15 000 asukkaan Hibbingin
kaivoskaupungista, jonne nykyi-
sin Israelissa asuva Jeff Halper
syntyi vuonna 1946. 

Kaupungin enemmistö oli suo-
malaisia siirtolaisia ja näiden jäl-
keläisiä. Kaupungissa oli myös
ruotsalaisia ja italialaisia. Halpe-
rin perhe oli osa kaupungin
pientä juutalaisyhteisöä. 

”Kekkonen kävi jokaisella Yh-
dysvaltain vierailullaan meidän
kaupungissamme kylmässä poh-
joisessa”, muistelee Halper. 

NYKYISIN antropologian profes-
sori johtaa toisessa kotimaas-
saan Israelissa The Israeli Com-
mittee Against House Demolitio-
nia (ICAHD). Järjestö auttaa pa-
lestiinalaisia, joiden taloja Israel
purkaa monimutkaisten maan-
omistuslakien perusteella. 

Halper kutsuu itseään osallis-
tuvaksi antropologiksi. Järjestö
kerää rahaa palestiinalaisten ko-
tien uudelleenrakentamiseen ja
sen jäsenet laittavat itsensä
puskutraktorien eteen. 

”Saatamme viettää viikon jon-
kun perheen kanssa auttaen ra-
kentamaan taloa uudelleen. Sii-
nä ajassa ehtii jo tutustua, mo-
nesti ystävystyäkin ihmisten
kanssa.” 

NUORUUS Minnesotan Hibbin-
gissä loi pohjan Halperin arvo-
maailmalle. Kaivoskaupungissa
ei tunnettu luokkaeroja. 

”Työväenluokan identiteetistä
oltiin ylpeitä. Kaikki kävivät yh-
dessä ja samassa koulussa las-
tentarhasta lukioon.” 

Halper pääsi opiskelemaan an-
tropologiaa syvään etelään Mis-
sissippin osavaltion yliopistoon
keskellä 1960-luvun yhteiskun-
nallista murrosta. 

Kun mustien kansalaisoikeuk-
sia ajettiin, vanhoillisessa Missis-
sipissä reagoitiin sulkemalla

mustien peruskouluja. Halper
perusti ystäviensä kanssa mustil-
le vapaan koulun. ”Sanon jos-
kus, että olen kuin elävä museo.
Vastustin Vietnamin sotaa ja olin
Woodstockissa.”

JUUTALAISET juuret alkoivat
merkitä Halperille yhä enem-

män ja hän muutti Israeliin 1973. 
”Minun sukupolveni sana oli

vallankumouksellisuus. Kun
muutin Israeliin, koin muuttava-
ni toiselle reunalle vallanku-
mousta. En pitänyt Israelia mi-
nään valmiina paratiisina.”

Halper teki vapaaehtoistyötä
Jerusalemissa työväenluokkais-

ten mizrahijuutalaisten parissa
ja toimi Etiopian juutalaisten oi-
keuksien puolesta. Sittemmin
palestiinalaiskysymys nousi työn
keskiöön.

”PALESTIINALAISALUEIDEN mie-
hityksestä on tullut normaali ti-
la, eikä siirtokuntia pidetä enää
poliittisena kysymyksenä.” 

Halperin mukaan israelilaiset
eivät halua nähdä ja kohdata on-
gelmia. 

Siirtokunnat ja niiden väliset
moottoritiet pirstovat palestiina-
laisalueita ja näivettävät talou-
dellisen elämän. 

”Kun uusi siirtokunta raken-
netaan, sen purkaminen olisi sa-
ma asia kuin vaatisit jonkin Hel-
singin lähiön purkamista.”

VIIME vaaleissa koko palestiina-
laiskysymystä ei nostettu esille,
koska talous vei kaiken huo-
mion. 

Halper myöntää, että on kum-
mallista tuntea kuuluvansa vä-
hemmistöön nykymaailmassa.

Hän vieraili vastikään järjestön-
sä Helsingin jäsenten luona ja
luennoi yliopistolla. Alle kolme-
kymppisiä ei luennolla juuri nä-
kynyt. 

”En syytä nuoria siitä, että he
olisivat epäpoliittisia. Oman toi-
meentulon miettiminen ja tule-
vaisuudesta huolehtiminen vie
monelta kaiken energian.” 

Halperin mukaan hänen suku-
polvellaan oli aikaa ja varaa toi-
mia yhteiskunnan heikompi-
osaisten puolesta.

”Tiesimme, että voimme aina
palata töihin tai opiskeluiden pa-
riin.”

Monet asiat maailmassa ovat
menneet myös eteenpäin. 

”Nyt meillä on yleiset ihmisoi-
keudet ja kansainvälisiä lakeja.”

Lisäksi internet on synnyttä-
nyt kokonaan uudenlaisen glo-
baalin kansalaisyhteiskunnan.

”Kun tarvitsemme ihmisiä
puskutraktoreiden eteen, lähe-
tämme verkossa viestiä eteen-
päin. Sitten heitä vain ilmestyy
paikalle.”

Jorma Palovaara HS

Juutalainen palestiinalaisten asialla 
Israelilainen antropologi Jeff Halper kasvoi suomalaistaustaisten kanssa Yhdysvaltain Minnesotassa

”Sanon joskus,
että olen kuin elävä
museo. Vastustin
Vietnamin sotaa ja
olin Woodstockissa.”

Antropologian professori Jeff Halper nautti auringosta Kaisaniemen puistossa. Hän vieraili järjestönsä luona Helsingissä ja kävi luennoimassa
myös yliopistolla, jossa kiertävään hattuun kertyi rahaa yli 300 euroa palestiinalaisten kotien rakentamiseen. 
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