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HILJATTAIN SUOMESSA vieraillutta Jeff  
Halperia voi hyvällä syyllä pitää yh-
tenä laaja-alaisimmista Israelin ja 
Palestiinan välisen konfl iktin asian-
tuntijoista. Israelilainen Halper on 
julkaissut kirjoja ja artikkeleita niin 
Israelin syntyyn ja kehitykseen kuin 
nykykulttuuriinkin liittyen

Antropologian tohtori ja Nobe-
lin rauhanpalkinnon saajaehdo-
kas on toiminut Israeli Committee 
Against House Demolitions -järjes-
tön (ICAHD) keulahahmona lähes 
kaksi vuosikymmentä ja tuntee kon-
fl iktin taustat, syyt ja seuraukset pe-
rusteellisesti.

Konf liktin seurauksista Hal-
per on perehtynyt erityisesti siihen, 
mitä konkreettisesti tapahtuu: miten 
maata jaetaan, mitä sinne rakenne-
taan – ja mitä sieltä tuhotaan.

Vuoden 1967 jälkeen Israelin vi-
ranomaiset ovat tuhonneet yli 26 000 
palestiinalaisten omistamaa taloa 
miehitetyillä alueilla. Halperin jär-

jestö ICAHD on jälleenrakentanut 186 
taloa, joista 170 on edelleen pystyssä.

Talojen jälleenrakentaminen on 
konkreettista työtä, jolla tuetaan pa-
lestiinalaisia perheitä. Sillä myös vas-
tustetaan miehitystä ja osoitetaan Is-
raelille, ettei kansainvälisen oikeu-
den rikkomista hyväksytä.

Tavoite lopettaa miehitys

Vuosikymmenien ajan miehityksen 
seurauksiin ja palestiinalaisten elä-
mään perehtyneellä Halperilla on 
hyvä käsitys myös siitä, minkälaista 
tukea palestiinalaiset eniten tarvit-
sisivat pysyvän ratkaisun aikaansaa-
miseksi.

Palestiinalaisalueet ovat yksi Suo-
men suurimmista kehitysyhteistyön 
kohteista. Koulutukseen ja viemä-
röintiin panostaminen parantaa kyllä 
ihmisten elämänlaatua, mutta infra-
struktuurin kehittäminen auttaa ai-
noastaan selviytymään miehityk-
sestä eikä irtautumaan siitä.

– Olisi tärkeää tukea sellaisia po-
liittisia ryhmiä ja järjestöjä, jotka voi-
vat istua alas ja miettiä uusia, tuoreita 
ratkaisuja, Halper sanoo. Poliittisia 
puolueita ei tietenkään voi kehitys-
apurahoilla tukea, mutta muita po-
liittisia järjestöjä, kuten kansalaisjär-
jestöjä kylläkin.

– Ei ole myöskään syytä siihen, 
miksei vasemmistolainen puolue 
Suomessa voisi antaa rahaa palestii-
nalaiselle vasemmistolaiselle puolu-
eelle. Tällainen toimintahan on osa 
kansainvälistä solidaarisuutta.

– Olisi siis tärkeää tukea sellaisia 
toimijoita, jotka pyrkivät miehityk-
sen lopettamiseen ja jotka toisivat 
muutosta sen sijaan, että tuettaisiin 
toimia, jotka vain auttavat selviyty-
mään miehityksestä.

Kuluttajaboikotit tärkeitä

ICAHD on sitoutunut yhdessä lukuis-
ten kansalaisjärjestöjen kanssa BDS-
liikkeeseen (Boycott, Divestment, 
Sanctions). Kutsu BDS:ään on tullut 
palestiinalaisilta järjestöiltä, jotka 
pyrkivät miehityksen lopettamiseen 
väkivallattoman vastarinnan kei-
noin.

Esikuvana toimii Etelä-Afrikan 
apartheid-hallinnon kaatumiseen 

Väkivallattomasti miehitystä vastaan

Jeff  Halper on vuosikymmeniä perehtynyt Israelin ja palestiina-
laisten väliseen konfl iktiin.

 » Olisi tärkeää tukea 
sellaisia toimijoita, jotka 
pyrkivät miehityksen 
lopettamiseen sen 
sijaan, että tuetaan 
vain miehityksen alla 
selviytymistä, sanoo 
israelilainen aktivisti 
Jeff  Halper.

 » Boikotit 
loppuvat 
heti, kun 
miehitys 
loppuu.

ICAHD JÄLLEENRAKENTAA palestiina-
laisten taloja ja tekee yhteistyötä 
palestiinalaisperheiden ja -yhteisöjen 
kanssa ja tiedottaa aktiivisesti talojen 
tuhoamispolitiikasta sekä Israelissa 
että kansainvälisesti.

Järjestö tekee tutkimusta ja taus-
toitusta Israel/Palestiina -konfl iktista. 
ICAHD on julkaissut useita kattavia sel-
vityksiä konfl iktin taustoista ja nykyti-
lanteesta. ICAHD:illa on YK:n Talous- ja 
sosiaaliasioiden neuvoston ECOSOC:in 
erityinen konsultatiivinen asema.

ICAHD FINLAND on vuonna 2009 perus-
tettu ICAHD:in Suomen jaosto, joka tie-
dottaa konfl iktin nykytilanteesta, his-
toriasta ja Suomen kytköksistä alu-
eelle.

Järjestö julkaisee jäsenistönsä laa-
timaa aineistoa, kääntää vieraskielistä 
aineistoa suomeksi ja kampanjoi kan-
sainvälisen oikeuden mukaisen ja sitä 
vahvistavan politiikan puolesta.

Lisäksi ICAHD Finland ylläpitää 
suhteita Israeliin ja miehitetyille pales-
tiinalaisalueille, tuo palestiinalaisia 
ja israelilaisia puhujia Suomeen ja jär-
jestää matkoja ICAHD:in järjestämille 
kotien jälleenrakennusleireille Länsi-
rannalle.

ICAHD rakentaa 
tuhottuja taloja 
uudelleen

vaikuttanut globaali kansanliike. 
BDS antaa Palestiina-solidaarisuus-
järjestöille sekä yksittäisille ihmisille 
ympäri maailman keinoja toimia Isra-
elin miehityspolitiikkaa vastaan.

Halper korostaa BDS:n suhteen 
erityisesti kolmea tasoa: kuluttaja-
boikottia, paikallisten yhteisöjen roo-
lia sekä asekauppaa.

Israelilaisten tuotteiden boiko-
tointiin on helppo osallistua ja boi-
kottikampanjat ovat hyviä tiedotus-
kanavia.

Paikallisten yhteisöjen rooli mie-
hityksen vastustamisessa kasvaa glo-
baalisti.

– Meidän on tuotava miehitys lä-
helle, on raaputettava pintaa ja kat-
sottava mitä sieltä löytyy. Suoma-
laiset poliisit käyvät Israelissa kou-
luttautumassa, jotkut yritykset 
käyttävät Israelin kanssa yhteistyötä 
tekevien vartiointifirmojen palve-
luita, yliopistot saattavat tehdä yh-
teistyötä miehitystä tukevien insti-
tuutioiden kanssa.

– Asekauppa on merkittävää toi-
mintaa niin taloudellisesti kuin po-
liittisestikin.

ICAHD:n Suomen osasto on teh-
nyt vuosia näkyvää kampanjaa Suo-
men ja Israelin välisen asekaupan lo-
pettamiseksi ja työ jatkuu yhä.

Halper korostaa, ettei BDS:n tar-
koituksena ole Israelin lopullinen 
eristäminen.

– Boikotit loppuvat heti, kun mie-
hitys loppuu.
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