Nr 2, Maj 2013

Det händer en del i mellanöstern. Israel har fått en ny regering, Obama med
flera har varit på besök, The Freedom Theatre har varit på besök i Sverige,
Palmecentret hade en kampanj för märkning av bosättarprodukter. Men
ockupationen fortsätter som om inget hänt med utbyggnad av bosättningar,
bosättarnas ostraffade trakaserier av
Palestinier, arresteringar av barn, mm. Och
JIPF har haft årsmöte. Vi valde denna gång
två talespersoner i stället för en ordförande Dror Feiler och Ilan Cohen.
Det blev ett ovanligt tjockt nummer denna
gång så att ni ska ha något att läsa under lata
sommardagar.
Chefredaktör Jakub Srebro
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Hungertal
Israeler:
ag är Samer Issawi, som har
hungerstrejkat i åtta månader
i följd, jag ligger i ett av era
sjukhus som kallas Kaplan. På min
kropp finns en medicinsk apparat,
som är ansluten till ett övervakningsrum under dygnets 24 timmar. Mina
hjärtslag är långsamma och lugna
och kan stanna när som helst, och
alla, läkare, tjänstemän och underrättelsefolk väntar på mitt misslyckande och förlusten av mitt liv.

sitt eget ansikte i spegeln. Jag vill
att han ska stirra in i mitt ansikte och
observera min koma, avlägsna
krutet från sin penna och kulornas
ljud från sitt sinne, då kommer han
att se mina drag djupt inristade i sina
ögon. Jag kommer att se honom och
han mig, jag kommer att se honom
orolig om framtidens frågor, och han
kommer at se mig, ett spöke som
stannar vid honom och inte
avlägsnar sig.

J

Ni kan få uppdrag att skriva en
romantisk berättelse om mig, och ni
skulle kunna göra det lätt efter att ha
tagit bort min mänsklighet. Ni
kommer att betrakta en varelse med
inget annat än en bröstkorg, andandes och kvävandes av hunger, medan den tappar medvetandet då och
då. Och, efter er kalla tystnad, kommer jag att vara en litterär- eller
mediaberättelse som ni lägger till i
era meritförteckningar, och när era
elever växer upp kommer de att tro
att palestiniern dör av hunger framför
Gilads israeliska svärd, och ni skulle
sedan glädjas åt denna begravningsritual och åt er kulturella och
moraliska överlägsenhet.

Jag valde att skriva till er:
intellektuella, författare, advokater
och journalister, föreningar och
aktivister i det civila samhället. Jag
bjuder in er att besöka mig, att se ett
skelett bundet till sin sjukhussäng,
och runt honom tre utmattade
fångvaktare. Ibland har de sin
aptitretande mat och drycker
omkring mig. Fångvaktarna ser på
mitt lidande, min viktminskning och
min gradvisa förtvining. De tittar ofta
på sina klockor och frågar sig i
förvåning: hur kan denna skadade
kropp ha ett sådant överskott av tid
att leva efter sin tid?
Israeler:
ag letar efter en intellektuell
som har fått nog av
skuggboxning, eller av att prata till

J

2

Israeler:
ag är Samer Issawi den unga
”Arboush”-man enligt era mili-

J

påsken till mitt land och förstört den
i namn av en gud från en urgammal
tid, så kommer ni inte att kliva över
till min eleganta själ, som har
förklarat olydnad. Den har läkts och
flög och firade hela den tiden som
ni saknar. Kanske kommer ni då att
förstå att medvetenheten om frihet
är starkare än medvetenheten om
döden.

tära termer, Jerusalembon, som ni
arresterade utan anklagelse, förutom för att ha lämnat Jerusalem mot
Jerusalems förorter. Jag kommer att
dömas två gånger för ett åtal utan
åtal, eftersom det är militären som
härskar i ert land, och det är underrättelseapparaten som bestämmer,
och alla andra delar av det israeliska
samhället har inget annat att göra än
att sitta i ett dike och gömma sig i
fortet, som vidhåller det som kallas
en identitetsrenhet - för att undvika
explosionen av mina misstänkta
ben.

Lyssna inte på dessa generaler och
dessa dammiga myter, för den
besegrade kommer inte att förbli
besegrad, och segraren kommer
inte att förbli segrare. Historien mäts
inte bara genom strider, massakrer
och fängelser, utan genom fred med
andra och sig själv.

Jag har inte hört någon av er ingripa
för att stoppa den högljudda dödsklagan. Det är som om ni alla har
förvandlats till dödgrävare, och varenda en bär sin militära uniform:
domaren, författaren, den intellektuelle, journalisten, köpmannen,
akademikern och poeten. Och jag
kan inte tro att ett helt samhälle har
förvandlats till väktare över min död
och mitt liv, eller väktare över bosättare som jagar mina drömmar och
mina träd.

Israeler:
yssna på min röst, vår och er tids
röst! Frigör er från den giriga
maktens excesser! Förbli ej fångar
i militära läger och bakom järndörrar
som har stängt in era sinnen! Jag
väntar inte på en fångvaktare, som
ska släppa mig fri, jag väntar på att
mitt minne blir befriat från er.

L

Samer Issawi
9 april, 2013
http://mondoweiss.net/2013/04/
issawis-speech-israelis.html
Översättning: Ilan Cohen

Israeler:
ag kommer att dö nöjd och
förvissad om att ha tillfredställt.
Jag accepterar inte att bli utvisad ur
mitt hemland. Jag accepterar inte
era domstolar och ert godtyckliga
styre. Om ni hade skridit över under

J
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Bryt tystnaden om ockupationen

”

Det är vår moraliska skyldighet
att göra de här berättelserna
kända”, sade Dana Golan från
den israeliska organisationen Breaking
the silence på ett seminarium i samband med lanseringen av boken Bryt
tystnaden. Boken, som ges ut av Leopard förlag, samlar vittnesmål från
israeliska soldater om deras tjänstgöring och kontakt med palestinier i
de ockuperade områdena på Västbanken.

- När jag kom tillbaka till Hebron som
civil kom också minnena från min tjänstgöring snart tillbaka. Då kände jag att jag
inte längre kunde tiga om det jag hade
sett och varit med om, sa Dana Golan.

Seminariet arrangerandes av Olof Palmes
Internationella Center och Leopard förlag
i ABF-huset i Stockholm den 17 april.
Palmecentrets generalsekreterare Jens
Orback var samtalsledare och palestinakännaren Victoria Strand medverkade
som kommentator.

- Den insikt som förde oss samman var
att det vi hade deltagit i var fel, sa Dana
Golan

Breaking the Silence grundades 2004 i
Jerusalem av 60 veteraner från den israeliska armén. Gemensamt för dem var att
de alla hade tjänstgjort i ockuperade områden och att de nu tyckte det var dags att
dela med sig av sina upplevelser.

Boken Bryt tystnaden innehåller 145
vittnesmål från 101 soldater. Intervjuerna
har gjorts mellan 2000 (strax efter den
andra intifadans slut) och fram till 2010.

- Det är en sak att försöka föreställa sig
hur det är att vara den andre, det är något
jag tror är bra, men det kan vara ännu
svårare att försöka se sig själv. Om jag
menar att jag ser den andre så skulle jag
vilja säga att Dana Golan har vågat se sig
själv i den kontext som hon växte upp i,
sa Jens Orback och bad Golan berätta om
arbetet med boken Bryt tystnaden och att
göra ockupationens vardag känd bland
vanliga israeler.

- I boken visar vi att även om ockupationen började som en säkerhetsåtgärd
för att skydda den israeliska civilbefolkningen och militären, är allt mer av det
som armén faktiskt gör rent offensivt, sa
Dana Golan.
Intervjuerna är indelade i fyra olika delar
som utgår från den israeliska arméns val
av strategier för att kontrollera den palestinska befolkningen. Dana Golan gav
exempel på metoder som armén använder
för att förebygga palestinska attacker och
upprätthålla lag och ordning i de ockuperade områdena.

Golan tjänstgjorde i Hebron mellan
2001 och 2002 i den israeliska arméns
utbildningstrupp. 2008 återvände hon till
Hebron tillsammans med frivilligorganisationen Breaking the Silence och
bestämde sig för att gå med.
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- Det finns ett ganska nytt exempel. I en
video som lades ut på You Tube för några

veckor sen kan man se hur en israelisk
militärpatrull åker in i en palestinsk by
på ockuperad mark mitt i natten och
skjuter i luften och skriker. Det här gjorde
man vid upprepade tillfällen under
kanske två veckors tid. Anledningen är
att man vill skapa en närvaro och ingjuta
en känsla av att vara jagad hos palestinierna, sa Dana Golan.
På instruktionstavlan i en militärförläggning i Hebron 2010, berättade
Golan, fanns det till och med en stående
arbetsuppgift som var ”att störa vardagen
för palestinierna i bostadsområdet”.
Arbetet med att nå ut till den israeliska
befolkningen om ockupationens vardag
innebär många utmaningar.
- Bilden av den här verkligheten existerar
inte ens i den israeliska debatten, berättade Golan.
Frånvaron av palestinska röster i den
israeliska vardagen försvårar också en
framtida försoning, vilket poängterades
av Victoria Strand:

- Många av de unga israeliska soldaterna
har inte ens mött en palestinier innan de
börjar sin tjänstgöring i de ockuperade
områdena, sa hon.
För att en förändring ska bli möjlig så
måste någon våga börja prata om det som
sker.
- Självklart är det tystnaden om ockupationen som har gjort att den har kunnat
pågå under så lång tid och det är den
tystnaden som vi kämpar mot, sa Dana
Golan.
Hon tror att en ökad medvetenhet om de
konsekvenser den israeliska ockupationen får för den palestinska befolkningen, måste få Israel att agera:
- Med vårt arbete försöker vi tvinga
människor att avgöra hur mycket av det
som pågår som de kan rättfärdiga för sig
själva, sa hon.
MARTIN KARLSSON

Att kasta sten

D

et är vars och ens medfödda
rättighet att kasta sten om
han lyder under främmande
makt. Att kasta sten är en aktiv
handling men även en metafor för
motstånd. Att förfölja stenkastare,
däribland barn på 8 år, är en oskiljaktig del - även om det inte alltid
sägs rent ut – av de krav som den
främmande makthavaren har v g
arbete, och det är inget mindre än
att skjuta, tortera, stjäla mark, 5

begränsa människors rörelsefrihet
samt den ojämlika fördelningen av
vattentillgång.
Våldet hos 19-åriga soldater, deras
45-åriga befäl och byråkraterna, juristerna och advokaterna styrs av
verkligheten. Deras jobb är att skydda frukterna av det våld som en
främmande ockupation för med sig
– resurser, vinster, makt och
privilegier.

Palestinsk demonstrant kastar sten under sammanstötningar med israeliska
soldater i Hebron efter begravningen av Jaradat
Uthållighet (Sumud,1/) och motstånd mot det fysiska våldet, och än
mer - det systematiska, institutionaliserade våldet, är själva kärnpunkten i den inre syntaxen hos palestinierna i vårt land. Detta avspeglar sig varje dag, varje timme,
varje ögonblick, utan avbrott. Tyvärr
förhåller det sig så inte bara på Västbanken (inklusive Östra Jerusalem)
och i Gaza, utan också inom Israels
erkända gränser, även om våldet
och motståndet mot det uttrycks på
ett annat sätt. Men på båda sidor om
Gröna linjen ökar hela tiden graden
av smärta, vrede, bitterhet, oro och
raseri, liksom förvåningen över
israeler som i sin besinningslöshet
tror att de för alltid kan ha kvar
kontrollen över sitt våld.
Detta att ofta kasta sten är framsprunget ur leda, häftiga hormoner,
efterapande, skrytsamhet och
tävlan. Men i den inre syntaxen av
förhållandet mellan ockupanten och
den ockuperade är detta att kasta

sten adjektivet som hör till subjektet
i ”Vi har fått nog av er, ockupanter.”
När allt kommer omkring, kan tonåringar hitta andra vägar för att ge
utlopp för sina hormoner utan att
riskera att bli arresterade, få böter,
skador eller att dö.
Även om det är en rättighet och
skyldighet, borde olika slags uthållighet och motstånd mot det
främmande styret, liksom mot dess
regler och begränsningar, läras ut
och utvecklas. I dessa begränsningar skulle kunna ingå skillnaden
mellan civila och dem som bär
vapen, mellan barn och uniformerade, liksom mellan misslyckandena och trångsyntheten i att
använda vapen.
Palestinska skolor skulle göra klokt
i att introducera grundkurser i
motstånd: hur man kan bygga ”byar
med torn och stängsel” i område C;
hur man ska bete sig när armé6 trupper kommer in i ens hem;

jämföra olika slags sätt att bekämpa
kolonialism i olika länder; hur man
använder en videokamera för att
dokumentera det våld som maktens
representanter brukar; metoder för
att trötta ut det militära systemet och
dess representanter; att arbeta med
jorden på andra sidan separationsstängslet en dag i veckan; hur man
kan lära sig att minnas sätt att
identifiera detaljer hos soldater som
slänger in en med handklovar på
golvet i jeepen för att rapportera
klagomål; häktades rättigheter och
hur man i verkligheten kan insistera
på dem; hur man kan komma över
sin rädsla för förhörsledarna; massansträngningar för att genomföra
rätten att röra sig. När man tänker
efter, skulle även vuxna palestinier
kunna dra nytta av dessa lektioner,
kanske i stället för övningar i att
skingra protester och vanan att
spionera på Facebook-inlägg.

taktiken att rikta sig till FN – civil
olydnad på marken och diplomatiskt
utmana makten.

För två år sen när gymnasieelever
togs ut till kampanjen för att bojkotta
bosättarprodukter, verkade det vara
ett steg i rätt riktning. Men där tog
det slut, utan att gå längre eller
bredda kontexten. Sådana lektioner
skulle ha passat perfekt ihop med

Amira Hass
25 februari 2013
Översättning: Anja Emsheimer
http://www.haaretz.com/opinion/
the-inner-syntax-of-palestinianstone-throwing.premium-1.513131

Så varför saknas sådana lektioner i
den palestinska läroplanen? En del
av förklaringen ligger hos i motståndet hos givarstaterna och Israels
straffåtgärder. Men den beror också
på slöhet, lättja, svaga resonemang,
missförstånd och de personliga
vinsterna för en del av samhället.
Faktum är att motivet för den Palestinska myndighetens existens frambringade en grundläggande regel
under de senaste två decennierna –
anpassning till rådande läge. Så en
motsättning och kollision har skapats mellan den Palestinska myn-dighetens och det palestinska
folkets inre syntax.
1/ http://www.sumud.net/ ; http://
en.wikipedia.org/wiki/Sumud

Stormens inre syntax

D

en storm som Amira Hass
viktiga debattartikel släppte
lös - ”The inner syntax of
Palestinian stone-throwing” ( se
Amira Hass ”Att kasta sten” AE) - var
välkommen. Den blottlade omgående hyckleriet, eller okunnig-

heten, hos stora delar av den
israeliska opinionen.
Hyckleri eftersom den upprörda
massan ignorerar det ursprungliga,
fundamentala, institutionaliserade
och metodiska våldet i själva
7

ockupationen och dess mekanismer. Okunnighet eftersom slutsatsen är att de som passionerat
förnekar faktum inte måtte känna till
hur pass grymt det militära tyranniet
är i de ockuperade områdena.

skyldighet, som Hass skrev – allas
rätt och skyldighet, inte bara
judarnas.
Djupt rotad i den israeliska erfarenheten är tanken att det som är
tillåtet för det judiska folket är
förbjudet för andra. Men man
behöver inte gå så långt tillbaka i
tiden som till Faraos tid. Ända sedan
dess har mänsklighetens historia
kantats av frihetskamp mot främmande makthavare, kamp som fått
historiens respekt, och i huvudsak
var våldsam, ofta mer våldsam än
den palestinska kampen. Sloganen
”Vi har fått nog av er, ockupanter” är
inte speciell för arabiska; den har
tonats ner genom historien i nästan
varje språk, inklusive modern
hebreiska.

Dessutom kan de som så rasande
anklagar Hass för att ”överskrida
gränser” och ”framkalla mord” inte
ha läst hela hennes artikel. Den
innehåller inte något uppviglande till
mord utan är snarare en rak, hederlig och modig uppfattning om den
palestinska befrielsekampen som
är obefintlig i den israeliska dialogen.
Om det över huvud taget finns något
av predikande i hennes redogörelse, ägnas den huvudsakligen
åt ickevåldskampen mot ockupationen, i form av krav på dokumentation, på att få bruka stulen
mark, och övervinna fruktan för
förhör. Även att kasta en sten kan
rättfärdigas endast om det är en
ofrånkomlig skyddsåtgärd.

Hass, liksom jag, är emot våld. Jag
tar mig friheten att skriva detta utifrån
djupaste övertygelse. Vem vill se
barn bli dödade av raketer, medborgare sönderslitna av improviserade
sprängmedel, eller skjutna tonåringar?

Redogörelsen publicerades några
dagar efter att judar läst Haggadan
som förtäljer ett annorlunda folks
frihetskamp, en kamp som innehöll
många fler katastrofer än att kasta
sten på dem som nekar andra frihet.
Gene-rationer av judar läser denna
text i vördnad och undran och berättar den för sina barn. Men de är
inte villiga att tillämpa samma grundläggande regel – samma inneboende rättvisa, enligt vilken motstånd,
och våldsamt motstånd, är varje
besegrad nations medfödda rätt och

Men motstånd mot våld måste vara
direkt, begripligt och hederligt. Det
måste inbegripa motstånd mot
ockupantens våld. Det är ingen
mening med att räkna de döda och
skadade, de fysiskt och mentalt
funktionshindrade – i båda nationerna – eller erkänna att det större
och inneboende våldet ligger hos
ockupanten.
Palestinska granater och IED 1/ har
förorsakat båda folken stora för8

luster. Det enda sättet att få stopp
på dem är att upphöra med ockupationen. Tyvärr går det inte av sig
självt. På 46 år av ockupation har
Israel bevisat att de inte kan tvingas
avbryta sina onda handlingar genom
goda handlingar.

En sten kan givetvis bli dödande.
Det kan också en gummikula, en
tårgasgranat, vanliga skott, bomber
och patroner. Det faktum att Israel
använder dessa senare vapen
dämpar inte deras våld. Påståendet
att Israel använder dem enbart i
självförsvar är lika löjligt som påståendet, som också ges uttryck för
i hettan, att det är Israel som är offret
för denna blodiga berättelse och att
ockupationen faktiskt (!) påtvingats
dem.

Nu måste vi fråga Hass belackare:
Vad förväntar ni er? Vad erbjuder ni
palestinierna, ni patrioter och förmenta motståndare till våld? Tror ni
uppriktigt att de tänker böja sina
huvuden i underkastelse och fortsätta att lyda er i ytterligare 46 år?
Finns det något liknande fall i
historien?

Så ser självrättfärdigandet ut, snedvriden moral och lögner, dessa element i den inre syntaxen för Hassstormen.
1/ http://en.wikipedia.org/wiki/
Improvised_explosive_device
Gideon Levy, 7 april 2013
http://www.haaretz.com/opinion/
the-inner-syntax-of-thestorm.premium-1.513860
Översättning: Anja Emsheimer

Och även om de skulle göra så – vad
skulle hända? Deras kamp skulle
bara glömmas bort även i fortsättningen. Det är den läxa som
Israel har lärt dem – genom den
hårda vägen.

Twilight Zone
8-åring iklädd Musse Pigg-tröja i
israeliskt förvar – 27 palestinska barn
kom aldrig till skolan denna vecka:
IDF-trupper låg i bakhåll för dem på
gatorna i Hebron

Hebrons gator var han på väg till sin
morfars hem. Han hade en röd tröja
på sig med en bild på Musse Pigg,
och han log blygt. Hans mamma
hade skickat med honom något till
morfar. Den 8-åriga Ahmed Abu
Rimaileh var inte yngst bland barnen
med skolväskor på ryggen; IDFsoldater tog dem i förvar tidigt på
onsdagen i förra veckan: hans vän,
Abdel Rahim, som arresterades
samtidigt, är bara 7 år och går i första
klass.

V

i kunde inte rå för det: åsynen
av den unga, från häktet nyss
frigivna pojken fick oss att
bryta ut i skrattanfall. Men skrattet
gick snabbt över i sorgsen förlägenhet. Den häktade var en pojke
på 8 år som gick i andra klass. När
vi mötte honom den här veckan på
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Tjugosju barn kom aldrig till skolan
den dagen. IDF-trupper låg i bakhåll
för dem från tidig morgon ute på
gatorna i Hebron-trakten som lyder
under arméns kontroll; barnen
arresterades utan urskiljning. Det
var först efter att de fanns i förvar som
de israeliska säkerhetsstyrkorna
undersökte den videofilm de hade

…………….
En volontär från International
Solidarity Movement, en propalestinsk aktivistgrupp, som med
videokamera dokumenterade aktionen där barnen arresterades,
skickade filmen till B´Tselem: det
Israeliska Informationscentret för
mänskliga rättigheter på de ockupe-

Ahmed Abu Rimaileh, 8-åringen medger att han grät när han arresterades.
för att se vilken pojke det var som
tidigare den morgonen hade kastat
sten vid Checkpoint nr 160 som
skiljer deras område från stadens
bosättarkvarter. Det var här som
IDF-soldater för några veckor sedan
sköt ihjäl en tonåring, Mohammed
Suleima, som hade hållit i en
tändare med formen av en pistol.

rade områdena, och B´Tselem gav
den till oss. (Man kan se videon på
B´Tselems hemsida och på YouTube.) Där kan man se en soldat
helt ohyfsat spotta på marken, en
annan bär faktiskt den häktade lilla
pojkens skolväska – som om han var
barnvakt som hade kommit för att
följa barnet hem från skolan. Amatörfotografen förvisades från Israel
samma dag efter att dumdristigt nog
ha deltagit i en demonstration i
Hebron mot president Barack
Obamas besök.

De flesta av barnen släpptes inom
några timmar. De äldre hölls i arrest
några dagar innan de släpptes mot
borgen. En vuxen som kraftfullt försökte förhindra att en kollegas son
blev arresterad, åtalades denna
vecka.

Ja, massarresten av ungdomarna
ägde rum den 20 mars, samma dag
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som Obama anlände till Israel, och
dagen innan han kom med sin anmärkning om palestinska barn i
Jerusalem. ”Sätt er själva in i palestiniernas situation”, sade han till
israelerna.

Enligt en rapport som B´Tselem fått
från Internationella Röda Korset var
18 av de häktade barnen under tolv
år. De hölls kvar på gårdsplanen i
nästan två timmar under uppsikt av
en polis. Ingen erbjöd dem mat eller
vatten.

Från tidigt den morgonen kunde
palestinska invånare i Hebron se
dussintals med israeliska soldater
som placerade ut sig på gatorna och
hustaken i omgivningen. En skrämd
invånare ringde till B´Tselems fältarbetare Manal al-Jaabari för att fråga
vad som stod på.
………………….
En soldat befallde Ahmed att lägga
tillbaka kakorna han fått av sin
mamma i skolväskan, innan han tog
tag i honom i skuldran och släpade
honom mot checkpointen. Ahmed
säger att han var väldigt rädd. Han
medger också att han grät, men bara
lite. Vid checkpointen knuffades han
och alla de andra häktade ungarna
in i ett arméfordon – 27 barn i ett enda
fordon, en del satt, andra stod,
beskrev Ahmed.

Barnen bad att få gå på toaletten
men fick inte, kommer Ahmed ihåg.
Polisen frågade vem av dem som
hade kastat sten men ingen erkände
något. Sen frågade han om de visste
vilka barn som hade kastat sten, och
de nämnde två av de äldre som hade
anhållits och skilts från dem.
Efter ett tag kom tre jeepar och tog
med gruppen med de yngre barnen
till Checkpoint 56, i närheten av
bosättarområdet Tel Rumeida. Där
möttes barnen av tre palestinska
poliser i ”Security coordination”jeepar som förde dem till deras
polisstation. Den palestinska
polisen gav dem mat och sade till
alla som hade kastat sten att räcka
upp en hand. Alla händer kom upp.

Tre soldater följde med barnen i
fordonet. En del av dem grät, soldaterna sade till dem att lugna ner sig.
Ahmed berättar att man slog ett
barn. Alla fördes till den närbelägna
polisstationen vid Patriarkernas
grav, där man sade till dem att sitta
på marken på en sluten gårdsplan.
Barnen som var över 12 år gamla
skildes från de yngre och fördes till
polisstationen i Kiryat Arba och
därefter till Ofer-fängelset norr om
Jerusalem.
………………….

Föräldrarna ombads att komma till
polisstationen för att hämta sina
barn. Ahmeds och fyra andra barns
föräldrar kom inte. Det palestinska
utbildningsministeriet skjutsade
hem de fem barnen. Deras oroliga
föräldrar satt och väntade på dem.
Hala säger att hon inte är arg på sin
son. Hon bad honom bara att inte
gråta nästa gång han häktas av
soldater. ”Vi är vana vid det,” säger
hon och lägger till att hennes son i
natt drömde om häktet.
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………………………..
Dagen efter händelsen ville Ahmed
inte gå till skolan men hans föräldrar
övertalade honom. För en dag var
han en hjälte bland barnen: Ahmed,
den frisläppta häktade. Han gick inte
in i klassrummet den dagen utan
stannade i stället på rektorsexpeditionen. Han vill bli läkare när han
blir stor, liksom flera andra i hans
storfamilj, berättar han för oss. Hans
mamma säger att han är en duktig
elev och en bra pojke.

mannade checkpointen i Hebron.
En IDF-trupp stod i bakhåll nära intill
och fångade in stenkastarna i aktion.
De palestinska minderåriga barnen
arresterades på plats, och sju av
dem, som var över 12 år, togs till
förhör av den israeliska polisen. När
denna förhörde dem, borde frågan
ställas till dem om det faktum att
varken en förälder eller advokat varit
närvarande under förhöret.”

Gideon Levy och Alex Levac, 29
mars 2013
http://www.haaretz.com/weekend/
twilight-zone/aged-eight-wearinga-mickey-mouse-sweatshirt-andplaced-in-israelicustody.premium-1.512461#
Översättning: Anja Emsheimer

Kontoret för IDF´s talespersoner
kom med följande uttalande som
svar på en förfrågan från Haaretz:
”Förra onsdagen, den 20 mars 2013,
kastade palestinska minderåriga
barnen sten på en trupp som be-

UNICEF: Children in Israeli Military Detention,
Observations and Recommendations,
februari 2013 – utdrag
Sammanfattning
lla barn som kommer i kontakt
med rättssystemet borde
behandlas med värdighet och
respekt när det än sker. I flera år har
advokater i olika länder, människorättsorganisationer, FN-experter
och traktatsparter publicerat rapporter om hur barn behandlas illa
när de kommer i kontakt med den
israeliska militärens administrativa
förvar.

mer i kontakt med militärens förvarssystem, från att de grips, till domstolsförhandlingar och följderna
därav.

A

Vidare tar granskningen i beaktande
huruvida det militära förvarssystemet är i enlighet med FN´s
Barnkonvention liksom Konventionen mot tortyr och annan grym,
omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning.
Rapporten följer en översikt av
ledande principer och normer
relaterade till förbudet i internationell lag om omänsklig behandling, samt presenterar strukturen och
förfaringssättet i Israels militära

Efter att ha följt ett ökande antal
anklagelser om omänsklig behandling av barn i militärt förvar har
UNICEF lett en granskning av de
metoder gällande barn som kom12

förvarssystem, inklusive den
rättsliga konstruktionen, etablerandet av en militär ungdomsdomstol, straffmyndighetsålder och
påföljder i militär lagstiftning. Rapporten granskar också de juridiska
garantierna mot omänsklig behandling under militär lag, samt diskuterar deras överensstämmelse med
de normer, garantier och skydd som
finns i internationell lag. Därefter
presenteras behandlingen av barn
i det militära förvarssystemet och
följer barnets väg genom detsamma.

fällande dom och avkunnandet av
domen.
Det står klart att barn i inget annat
land systematiskt ställs inför rätta av
militära ungdomsdomstolar som
definitionsmässigt underlåter att
sörja för nödvändiga garantier för att
trygga respekten för deras rättigheter. Alla barn som åtalas för lagöverträdelser som de påstås ha
begått bör behandlas i enlighet med
internationella normer för unga, vilka
förser dem med speciellt beskydd.
De flesta av dessa beskydd ingår i
Barnkonventionen.

Denna rapport är ett resultat av
granskningen och en analys av
praxis. Den drar slutsatsen att den
omänskliga behandlingen av barn
som kommer i kontakt med det
militära förvarssystemet tycks vara
utbrett, systematiskt och institutionaliserat genom hela processen, från
det ögonblicket att barnet arresteras
tills att det åtalas, slutligen får en

Rapporten avslutas med 38
särskilda rekommendationer som är
grupperade under 14 generella
stycken i syfte att främja barns
beskydd i linje med Barnkonventionen och andra internationella
lagar, normer och mått.
http://unispal.un.org
Översättning: Anja Emsheimer

Utdrag ur

Vad var det för fel med Obamas tal i Jerusalem

D

et var ett mästerligt utformat
inställsamt tal av världens
viktigaste ledare och av den
regering som mest konsekvent har
försvarat Israels sak under årtionden. Det blev entusiastiskt mottaget
av en publik bestående av israeliska
ungdomar och särskilt av liberala
judar runt om i världen. Den utvalda
platsen till trots, verkade president
Obamas ord i Jerusalem den 21
mars i första hand avsedda att rensa

luften i Washington. Obama kan nu
ha en något bättre chans att, under
sin andra presidentperiod, lämna ett
bestående arv efter sig. ...
När det gäller själva talet, så
innehöll det flera positiva drag. Det
medgav att ”det palestinska folkets
rätt till självbestämmande och dess
rätt till rättvisa måste också erkännas” vid sidan av Israels säkerhetsintressen. Denna försäkran
13

följdes av den starkaste uppmaningen av alla: ”... sätt er in i deras
situation. Titta på världen genom
deras ögon.” Att betrakta konflikten
genom palestinska ögon betyder att
konfronteras med den fula verkligheten av långvarig ockupation,
annektionistiska bosättarprojekt och
en olaglig separationsmur, av
generationer dömda till elände i
flyktingläger och exil, av andra
klassens medborgarskap i Israel, av
etnisk rensning i Jerusalem, och av
oräkneliga regler som gör det
dagliga livet för palestinierna till en
berättelse om förödmjukelse och
frustration. .... Inget av dessa
realiteter har nämnts utan har
överlåtits till den unga israeliska
publikens fantasi. Den allmänt hållna
uppmaningen att se konflikten
genom den andres ögon visade
dock åtminstone vägen mot empati
och försoning.

1
Genom att enbart tala till israeliska ungdomar, och inte arrangera
ett parallellt samtal i Ramallah med
palestinska ungdomar bekräftades
tydligt USA:s roll som ”oärlig mäklare”. Det signalerade också att Vita
huset var mer intresserat av att vädja
till folk i Washington än till de på
Västbanken och i Gaza instängda
palestinierna. Denna tolkning förstärktes genom att man lade en
krans vid Theodor Herzls grav, men
vägrade att göra det vid Yasser
Arafats grav.
Denna skillnad i omsorg blev tydligt
när Obama talade om barnen i
Sderot i södra Israel.....Att göra en
sådant uttalande utan att ens nämna
det traumatiska livet för barnen på
andra sidan gränsen i Gaza, ..., är
att fullständigt anamma den
ensidiga israeliska beskrivningen
av otryggheten som upplevs av de
två folken.

Obama stödde också på ett nyttigt
sätt den israeliska medborgarrörelsen för en rättvis fred baserad
på två stater för två folk .....: ”Jag kan
lova er detta: Politiska ledare
kommer aldrig att ta risker om folket
inte pushar dem att ta några risker.
Ni själva måste skapa den
förändring ni vill se. Vanliga människor kan åstadkomma enastående saker.” Det finns verkligt hopp
att finna i dessa inspirerande ord,
men vart kan de leda i den nuvarande situationen.

2
Genom att tala om möjligheten
till fred baserad på överenskommelsen om två stater,…, utan att nämna
den utveckling, som har gjort fler och
fler människor skeptiska gentemot
de israeliska avsikterna, … saknar
verklighetsförankring: ”Nu är det
dags för arabvärlden att vidta åtgärder för att normalisera relationerna med Israel.” Hur kan det vara
dags nu, när bara några dagar tidigare Benjamin Netanyahu tillkännagav bildandet av den mest högerorienterade, pro-bosättare regeringen i Israels historia, där han
väljer ett kabinet som är djupt
hängiven till expansionen av

Enligt min mening var talet djupt
bristfälligt på tre viktiga punkter:
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bosättningarna och som är motståndare till själva idén av en verklig
palestinsk stat? ...

ovilliga att använda dem. (2) Det är
en grym vilseledning när man uppmanar till att återuppta förhandlingarna, när Israel uppenbarligen
saknar den politiska viljan att skapa
en livskraftig och självständig suverän palestinsk stat inom 1967 års
gränser och när Västbanken har
ändrats genom kontinuerlig utvidgning av bosättningarna … Det som
gör saken ännu värre, är att Israel
genomför en rad åtgärder för att
säkerställa att Jerusalem aldrig blir
huvudstad till vilken som helst palestinsk enhet, som slutligen kommer
att bildas. Detta är en allvarlig provokation inte bara mot palestinier och
araber, utan mot de 1,4 miljarder
muslimer världen över.

3
Genom att stödja formeln av
två stater för två folk förvisade han
den palestinska minoriteten i Israel
till ett permanent andra-klassens
medborgarskap, ett faktum som inte
ens tycktes vara värt att nämna som
en människorättsutmaning i det
demokratiska Israel, som Obama så
lovordade. ... Obama var noga med
att understryka kärnan i den
sionistiska idén om ett hemland där
alla judar till fullo kan anamma sin
judiskhet ... Och med inneboende
ironi nämndes inget om avsaknaden
av palestiniernas rätt till återvändande även för dem som tvingats till flykt från sina hem och sina
byar, där deras familjer hade bott i
oräkneliga generationer...

Sett i bakspegeln var själva besöket
värre än talet. Obama borde aldrig
ha åtagit sig ett sådant besök utan
att samtidigt vilja behandla den
palestinska verkligheten på ett
likvärdigt sätt som den israeliska
verkligheten och utan att visa någon
indikation på hur man skulle kunna
föreställa sig en rättvis fred baserad
på två stater för två folk...

Enligt min mening kan man dra två
slutsatser. (1) Så länge retoriken om
att se det verkliga läget genom
palestinska ögon inte kompletteras
med en beskrivning av de konkreta
förhållandena, skapas det missvisande intrycket att båda sidor håller
jämbördigt i nycklarna till fred, och
att båda är i samma utsträckning

Obama nämnde inte den senaste
vågen av palestinska hungerstrejker

Du har väl betalat medlemsavgiften för 2013?
Det kostar bara 250 kr/år (inkl. bladet).
Endast JIPF - bladet kostar 150 kr/år.
Betalas på postgiro 475 29 17-7
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http://www.countercurrents.org/
falk270313.htm
Richard Falk är FN: s särskilda
rapportör om de palestinska
mänskliga rättigheterna. Som
forskare i internationell rätt och
internationella relationer
undervisade han vid Princeton
University under fyrtio år. Sedan
2002 bor Falk i Santa Barbara,
Kalifornien, och undervisar på
University of Californias lokala
kampus i globala och
internationella ämnen och sedan
2005 är han styrelseordförande för
Nuclear Age Peace Foundation.

eller i vilken grad palestinierna har
ändrat sin motståndstaktik bort från
den väpnade kampen. Det är
perverst att ösa beröm på den
förtryckande ockupanten, ignorera
det palestinska motståndets ickevåldstaktik och den kraftiga ökningen av den globala solidariteten
med den palestinska kampen, och
sedan hycklande uppmana båda
folken att gå framåt mot fred genom
att bygga förtroendefulla relationer
med varandra. På vilken planet bor
Mr Obama egentligen
Richard Falk, 27 mars 2013
Översättning: Ilan Cohen

Doktor Obamas terapi

E

fter att ha lyssnat på Obamas
tal
till
de
israeliska
ungdomarna i Jerusalem och
läst de första reaktionerna, är det lätt
att se hur lite internationella kommentatorer förstår av det israeliska
samhället. Klart är att Obama själv
gör det.

Men samtidigt, bekräftade USA,
genom presidentens formulering,
att endast skapandet av en palestinsk stat kommer att garantera Israels säkerhet, och fördömde ockupationen och den fortsatta utbyggnaden av bosättningar, som omöjliggör skapandet av denna stat.

Det var inget revolutionerande i det
han sade. Han upprepade den
traditionella ståndpunkt som varje
amerikansk administration har intagit sedan 1967: USA är och förblir
Israels eviga bundsförvant eftersom
denna allians framför allt bygger på
gemensamma intressen, på de gemensamma värderingar som finns i
bibelns budskap och som är kärnan
i dessa två demokratiska nationer.

Inget nytt alltså. Men budskapet
ligger i retoriken. Folk har påpekat
att Obama inte krävde ett stopp för
bosättningarna som ett villkor för att
inleda nya förhandlingar. Även om
detta är sant, är det lika sant att om
han hade gjort det, skulle han inte
ha blivit åhörd av alla de som har
visat så mycket skepsis mot honom
under de senaste fyra åren. Nej.
Obama förstår, mer än någon annan
politiker på världsscenen, att det
finns två saker som utan tvekan är
16

det grundläggande hindret för fred:
skepsis och rädsla, vilket leder till
egoism och likgiltighet inför andras
lidande.

Även Ahmed Tibi, den arabiska
israeliska medlemmen av Knesset
känd för sina upprepade sammandrabbningar med judiska medlemmar av Knesset och regeringsrepresentanter, erkände detta och
gratulerade presidenten i sin
kommentar på israelisk tv. Tibi var
förvånad över de entusiastiska
applåderna från den unga israeliska
publiken varje gång presidenten
talade om nödvändigheten av en
palestinsk stat. Det var som om han
precis hade fått reda på vad opinionsundersökningarna konsekvent
har visat - att majoriteten av den
israeliska befolkningen är positiv till
bildandet av en palestinsk stat.

Obama åkte inte till Israel för att
undervisa, utan för att lyssna - vilket
han gjorde klart innan han kom.
Under två dagar använde han både
gester och ord för att charma och
erövra den israeliska allmänheten.
Han är en av de sällsynta politiker
som tror på kraften i orden. Som en
ung senator rönte han uppmärksamhet under 2004 års demokratiska konvent med ett tal som förutspådde honom en framtid som en
stor talare i spåren av Martin Luther
King eller John F. Kennedy. Vissa
israeliska politiska kommentatorer
plockade sönder hans tal som om
det vore en smörgås: mellan två
lager av ord kunde de finna vad
israelerna ville höra - deras rätt till
detta land är förankrad i judisk
historia, minnet av Förintelsen
återuppväcks av hotet från ett
nukleärt Iran som kräver deras
utplåning, deras behov av trygghet
motiveras av instabiliteten i regionen och verkligheten i deras
fienders hot, deras soldaters mod,
deras folks motståndskraft inför
hotet om terrorism, styrkan i deras
demokrati, rikedomen i deras
teknologi och kultur, garantin om en
allians med deras amerikanska
broder ... Mellan dessa två lager
sköt Obama in det beska pillret - för
första gången som en amerikansk
president satte ord på palestiniernas smärta och benämnde
legitimiteten i deras sak.

Hur kunde Obama lyckas förhäxa det
israeliska folket? Han gjorde det inte
genom att kritisera dem, som en
lärare kanske skulle göra, utan
genom att visa dem sin kärlek.
Författaren A.B. Yehoshua sade
nyligen under en resa till Paris att
israelerna måste visas kärlek. Och
Obama gjorde just det i två dagar.
Dagen före påskhögtiden, talade
han om sin stolthet över att ha infört
Seder och läsningen av haggadah i
Vita huset så att hans döttrar skulle
lära sig den universella historien om
nationell frigörelse. Han mindes hur
berättelsen om uttåget ur Egypten
inspirerade den afro-amerikanska
medborgarrättsrörelsens kamp som
stöddes av ett stort antal judar, och
citerade Martin Luther Kings tal
kvällen före mordet., som likt Moses
sade att han kanske inte kunde följa
med sitt folk när de kom till det
17

utlovade landet. Det enda som
saknades i hans tal var Louis
Armstrongs hesa röst när han sjöng
en negro spiritual i Convention
Center där Obama talade.

- Fred är viktigt för att garantera att
Israel fortfarande är både ett judiskt
och ett demokratiskt land och för att
försöka etablera nya relationer med
andra länder i regionen.

Han erinrade vad ett barn hade sagt
som han hade träffat när han besökte Sderot. Han berättade om
rädslan varje natt att en missil skulle
landa på hans hus. Obama talade
också om offren för Hizbollahs
terrorattack i Bulgarien, och sade att
Assad, Hizbollahs allierade, så
småningom skulle hållas ansvarig
för de brott han har begått mot sitt
eget folk. Han talade om den
amerikanska oppositionen mot ett
nukleärt Iran, om de olika alternativen på bordet och betonade att
tiden för en diplomatisk lösning inte
är obegränsad. Och han talade om
sin förståelse för israelernas behov
av säkerhet, insisterande, på sitt
eget språk, att ”Atem lo levad” - du
är inte ensam!

- Fred är rättvisa och han påminde
om alla orättvisor mot palestinierna
under ockupationen, och uppmanade judar att sätta sig in i deras
ställe. Han betonade att israelerna
har en partner i president Abbas och
hans premiärminister Salam
Fayyad.
- Fred är möjlig, genom att lägga
undan planer och processer, frågade han istället vad varje individ
kan göra för att bygga förtroende
mellan de båda sidorna. Han följde
upp detta med att säga att ingen
politiker någonsin skulle ta risken,
om han inte fick stöd av folket, och
avslutade med en uppmaning till
engagemang: ”Det är upp till dig att
göra de förändringar som du önskar
se.” Det fanns en eko av ”Ja du kan”
i detta tal.

Sedan talade han om framtiden och
om fred. Han berättade för dessa
unga människor att han tror att
israelerna vill ha fred och att han
förstår den skepsis hos dem som
inte längre tror att det är möjligt. Han
talade om modet hos dem som, likt
Menachem Begin och Yitzhak
Rabin, har tagit risker för freden. Han
kunde ha berättat för dem enkelt
uttryckt om det traditionella amerikanska stödet för Israel, men att
han föredrog att tala till dem som en
vän. Och sedan betonade han tre
viktiga punkter som tillsammans
utgör hans inställning:

Nu när magin har bleknat och alla
har nyktrat till, vad händer nu?
Före detta besök, ansåg de flesta
bedömare att dess syfte var att
anpassa de israeliska och amerikanska ståndpunkterna om Iran. Det
är troligt att på denna punkt, även
med tanke på de meningsskiljaktigheter som Obama erkänner, kommer ingenting att ske på
någondera sidan utan samtycke av
den andra. Däremot väntade ingen
några framsteg i den palestinska
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som lever hos människorna alltid
beaktas. Människor kan sopa bort
regimer, som vi såg nyligen i Egypten, eller göra fredsavtal möjli-ga,
vilket var fallet efter Sadats besök i
Jerusalem. Kanske kommer vi en
dag se Obamas besök i detta ljus.
Vi kommer att säga att detta tvådagarsbesök möjliggjorde en framtid. Snart kommer utrikesminister
John Kerry att komma för att försöka
sätta saker i rörelse. Ingenting
kommer att vara möjligt utan stöd
från båda sidor. Det är upp till dem
att agera och upp till till oss att hjälpa
dem på denna svåra väg.

frågan, med tanke på sammansättningen av den nya israeliska
regeringen där bosättarna har en
framskjuten position.
Ändå är jag övertygad om att det
verkliga syftet med detta besök var
detta tal, talet av en man som
uppriktigt inspirerad, som han sade
i sin sammanfattning, av den judiska
uppmaningen Tikkun olam, helandet av världen. Genom att tala till
Israels folk via sina ungdomar, tog
president Obama en chansning,
vilket tycks ha haft mer framgång än
han kunde ha hoppats, att röra
israeliska hjärtan utan att alienera
palestinierna.

David Chemla
Översättning: Maria Bergom
Larsson

I Mellanöstern, mer än någon annanstans, måste de känslor och behov
USA och Israel förbereder förhandlingar om

Utökat militärt bistånd - för freden!

U

30 miljarder dollar som undertecknades 2007 under president George
W. Bush och skulle binda Obamas
efterträdare till fortsatt militärt bistånd
till Israel.

nder ett utomordentligt
känsloladdat besök här för
att få Israels nuvarande och
framtida ledare att ta chansen till
fred, fördubblade USAs president
Barack Obama USAs militära stöd
med ett nytt avtal för att utvidga det
årliga biståndet fram till 2027.

Det nuvarande avtalet höjde Israels
årligen beviljade stöd från $ 2,4
miljarder till $ 3,1 miljarder och
israeliska tjänstemän förväntar sig
en fortsättning på paketet upp till
nästan 4 miljarder dollar per år.

I det nuvarande 10-åriga militära
stödpaketet har Washington förbundit sig att bevilja Israel upp till
ytterligare 40 miljarder dollar i
Foreign Military Financing (FMF),
uppger källor här. Det kommer
automatiskt träda i kraft vid början
av det aktuella 10-åriga avtalet om

Vid en gemensam presskonferens
den 20 mars med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu
upprepade Obama Washingtons
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”högtidliga förpliktelse” att skydda
Israels ” icke förhandlingsbara” säkerhet. ”Som ett led i vårt långsiktiga
engagemang för Israels säkerhet,
enades premiärministern och jag
om att inleda diskussioner om att utvidga det militära biståndet. Vårt
nuvarande avtal varar till och med
2017, och vi har uppdragit åt vårt
team att börja arbeta på att utsträcka
det till åren därefter”, sade Obama.

center-höger regering var minutiöst
utformat för att betona det gemensamma intresset av överenskommelser i en bilateral agenda.
Meningsskiljaktigheter i samband
med bosättningarna på Västbanken
eller vid vilken punkt Washington
skulle vara berett att inskrida militärt
i Iran bagatelliserades avsiktligt i
Vita husets försök att ange en positiv
anda för de kommande fyra åren.

Obamas ovanligt tidiga godkännande av en fortsättning på stödpaketet är ett av de många förtroendeskapande, säkerhetshöjande åtgärder som syftar till att ”främja den
israeliska regeringen att ta de riskfyllda, men nödvändiga stegen mot
fred,” uppgav en amerikansk källa
här.

Obama försökte försäkra den nya
regeringen liksom allmänheten att
han var beredd att använda militärt
våld om hans kombination av sanktioner och diplomati misslyckas
med att stoppa Teherans utveckling
av kärnvapen.

Förutom att förlänga det årlig FMF
stödet, lovade Obama ytterligare
åtgärder för att bevara Israels kvalitativa militära spetskompetens. Som
ett exempel - refererande till tvingande budgetnedskärningar - sade
Obama att Vita huset ”kommer att
vidta åtgärder” för att säkerställa att
”inget avbrott” sker av de $ 200
miljoner i 2013 års finansiering av
Israels försvarssystem Iron Dome.
Dessutom, sade Obama, kommer
hans team fortsätta att arbeta med
kongressen om finansieringen av
framtidens Iron Dome, som källor
här bedömer kunna resultera i
ytterligare $ 600 miljoner för de
kommande två åren.
Obama ’s besök här under de inledande dagarna av Netanyahus

I ett offentligt erkännande av Israels
anspråk på att ha rätt att agera
ensidigt för att föregripa det nukleära
hotet från Iran, sade Obama, ”Varje
land måste självt avgöra när det
gäller det allvarliga beslutet att
engagera sig i någon form av militär
aktion.”
I samtal med reportrar här, försökte
Netanyahu också att mildra det
offentliga tvivlet om Washingtons
engagemang för att förhindra att Iran
skaffar kärnvapen.” Jag är absolut
övertygad om att presidenten är fast
besluten att hindra Iran från att få
kärnvapen”, sade han. Inte desto
mindre, insisterade Netanyahu
på”Israels rätt och skyldighet att
försvara sig självt, mot alla hot ...
däribland det iranska hotet. ”
Barbara OPALL-ROME
Översättning Maria Bergom
Larsson
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Döda en turk och be om ursäkt ...
Utdrag ur Idiocracy

Ä

ntligen
har
vår
premiärminister bett Turkiet
om ursäkt för ”operativa
misstag” som ”möjligen har” lett till
nio turkars död under attacken på
M/S Mavi Marmara, fartyget som
försökte bryta den israeliska blockaden mot Gaza.

som planerat. Offer måste förväntas.
Och som man säger, är själva
planen det första offret i alla krig.
Så planen gick snett. Istället för att
fogligt underkasta sig attacken på
internationellt vatten, hade turkarna
den otroliga fräckheten att angripa
soldaterna med käppar och liknande. De stackars soldaterna hade
inget annat val än att skjuta dem till
döds.

Det tog honom två år och tio månader för att göra detta.
Halleluja.
Vi sade redan då att skadan som
skulle åsamkas genom att stoppa
det turkiska fartyget var bra mycket
allvarligare än den skada som skulle
ha vållats - om ens någon alls genom att låta det gå till sin destination.

Det rimliga hade varit att omedelbart
be offrens familjer om ursäkt, betala
generösa ersättningar och låta hela
affären kylas ner.
Men nej, inte vi israeler. Eftersom vi
hade rätt. Vi har alltid det. Det ligger
i vår natur. Vi kan inte göra något åt
det.

Officiellt var blockaden påtvingad av
den israeliska flottan för det enda
syftet att förhindra att vapen når den
Hamas-styrda Gazaremsan. Om
detta hade varit ett allvarligt problem, kunde Mavi Marmara ha stoppats på öppet hav, genomsökts efter
vapen och sedan släppts. Detta
hade man inte ens i åtanke.

Så vi misshandlade passagerarna,
stal deras kameror och andra tillhörigheter, och lät dem gå först efter
grundlig förödmjukelse. Vi anklagade dem för att vara farliga terrorister.
Vi kom nästan så långt att kräva skadestånd för våra soldater, som trots
allt var de verkliga offren.

Från och med då blev det bara en
fråga om prestige, om barnsligt
politiskt eller personligt ego. Kort
sagt, om idioti.

Blotta dumheten av allt detta illustreras av det faktum att Turkiet var
vår närmaste allierade i regionen.
Den turkisk-israeliska smekmånaden började rätt från början, när
David Ben-Gurion skapade ”perife-

I en militär aktion vet man aldrig vad
som kan hända. Saker går aldrig
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rins strategi”- allianser med ickearabiska länder som omringar den
arabiska världen. I den hade Turkiet
en viktig roll att spela, tillsammans
med shahens Iran, Etiopien, Tchad
och andra.
Vad gick fel? Idiocratins försvarare
hävdar att relationerna skulle ha
försämrats även utan Mavi Marmara.
Efter att ha avvisats och förnedrats
av den Europeiska Unionen, vänder
sig Turkiet nu mot den arabiska
världen. Dessutom hade ett religiöst
parti tagit makten från de sekulära
arvtagarna till den store Ataturk, och
speciellt från armén. Men med tanke
på denna utveckling skulle det inte
ha varit klokt att vara ännu försiktigare än tidigare i våra mellanhavanden med Turkiet?
Texten till ursäkten formulerades
redan för mer än två år sedan. Den
israeliska armén bad regeringen att
acceptera det. Men vår dåvarande
utrikesminister, Avigdor Lieberman,
utnyttjade sitt tunga inflytande och
lade in sitt veto. Vi är en stolt nation
med en stolt armé, bestående av
stolta soldater. Israelerna ber inte
om ursäkt. Någonsin.
I fruktan för Lieberman hade Benjamin Netanyahu varit tvungen att
vara mycket försiktig. Lieberman är
nu en minister-i-avvaktan. Han kan
inte återfå sin ministerpost förrän
efter - och om - han frikänns från
mutanklagelserna som han är åtalad
för. Men han är fortfarande chef för
ett parti som Netanyahu är beroende
av i parlamentet.

En sofistikerad manöver hade därför
utarbetas. Man hade kommit överens med turkarna om ursäkten för
länge sedan. President Obamas besök i Israel skulle bli ett tillfälle att
ge presidenten auran av framgångsrik medlare. Men affären skulle tillkännages först under de allra sista
minuterna av besöket.
Varför? Helt enkelt för att ge Netanyahu möjlighet att låtsas att allt gjordes i stundens ingivelse, i ett telefonsamtal initierat av Obama. På
grund av detta kunde han omöjligen
ha samrått med sitt kabinett och med
Lieberman, inte sant?
Barnsligt? Infantilt?- Verkligen.
Jag önskar att jag hade viljestyrkan
att motstå att åter berätta det klassiska judiska skämtet om turkarna, som
jag berättade omedelbart efter Mavi
Marmaraincidenten.
Det handlar om den judiska modern
i nittonhundratalets Ryssland, vars
son kallades in till tsarens armé
under kriget mot det ottomanska
Turkiet.
”Överdriv inte” förmanar hon honom.
”Döda en turk och vila, döda en
annan turk och vila igen, döda ... ”
”Men tänk om turken dödar mig?”
invänder pojken
”Döda dig?” Svarar mamma förfärat.
”Men varför? Vad har du gjort
honom?”
Döda en turk och be om ursäkt ...
Uri Avnery 30/03/13
Översättning Ilan Cohen
http://zope.gush-shalom.org/home/
22 en/channels/avnery/1364559562/

Osloprocessen är död – vad kommer härnäst?
Det är dags att ersätta en process som enbart lett till våld och hopplöshet
med ett nytt system som bygger på helande rättvisa.

P

å hösten för 20 år sedan
undertecknades Osloavtalet.
Euforin och hoppet som
följde med fredsprocessens födelse avlöstes av blodspillan, cynism
och gränslös förtvivlan, ilska och
fruktan.

På det politiska området ansträngde
sig inte alla, varken israeler eller
palestinier, tillräckligt mycket, om
ens något, för att tygla de mekanismer inom oss som förstör freden.
Israelerna undertecknade ett fredsavtal och avbröt inte ett enda ögonblick ockupationen med bosättningarna. Israel förstod aldrig att
palestinierna var känsliga i fråga om
den sionistiska rörelsens största
koloniala koncept. Palestinierna
förväntade sig, och förväntar sig, att
urholkandet och den smygande
annekteringen av det lilla som
återstår av deras hemland skulle
komma att stanna av, detta i utbyte
mot den stora upplåtelsen av största
delen av detsamma. Palestinierna
å sin sida förstod inte att israelerna
var känsliga för den fortsatta kulturen
med provokationer och våld som
utgick från moskéerna och fasansfullt uttrycktes i terrorattacker.

Vi har kommit till ett vägskäl med
olika beslut. Vi skulle även framöver
kunna fortsätta med samma negativa
inställning – mer förödmjukelse och
hån, mer hämnd och hat. Vi kan sitta
och vänta på nya cykler av misstänksamhet, arrogans och likgiltighet. Vi
har vant oss vid det.
Men saker och ting skulle kunna se
annorlunda ut.
För att komma på rätt väg måste
både israeler och palestinier gå
tillbaka och ärligt försöka bedöma
vad som gick fel i det tidigare försöket. Det är lätt att skylla på uppenbara yttre faktorer såsom mordet på
Yitzhak Rabin, det palestinska
ledarskapet, George Bush´s mandatperiod, Ariel Sharon, Ehud Barak
och Benjamin Netanyahu samt återverkningarna efter 11 septemberattackerna. Men sanningen ligger
även bortom ännu mer komplexa
faktorer: En är politisk; den andra går
långt utöver politikens gränser.

Kollisionen mellan bosättningarna
och provokationerna var oundviklig.
När den väl kom, bröt varje struktur
samman. Och resultatet? Osloprocessen har varit död i åratal; man
bara glömde att informera nationerna och deras ledare.
Osloavtalet kom inte till för att leva
ett evigt liv. Det var bara tänkt som
ett temporärt stöd, i syfte att
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återuppbygga verkligheten, från
ockupation och kontroll till partnerskap mellan jämlikar. Men
avsaknaden av en palestinsk stat
som kan sitta vid förhandlingsbordet
såsom jämlike med staten Israel
blev till problem för den ojämlika
processen. Den palestinska staten
var det sista som Israel i sin rädsla
någonsin skulle vilja erkänna.
Palestinierna å sin sida var aldrig
beredda att ge upp och rätt så.

priset av ytterligare förödmjukelse
och arrogans, ockupation och våld.
Tjugo år efter Oslo, 45 år efter
Israels ockupation av Västbanken
och Gazaremsan, 64 år efter att
staten Israel bildades och den
palestinska Nakban, har vi nått vägs
ände där den palestinska nationen
inte uppnått någon frihet och israeler
inte någon säkerhet. Vi har inte
kommit närmare en rättvis och livskraftig lösning för två stater och två
folk. Vi lever alla under en diskriminerande israelisk regim. Dessutom har många av oss förlorat
hoppet och kan inte längre föreställa
sig en rättvis lösning inom den
förutsebara framtiden.

Men dagshändelserna väntar inte
på oss. Nu krockar nya verkligheter:
den palestinska staten är ett
fullbordat internationellt faktum.
Genom att vända sig till FN återupplivade de palestinska statsmännen idén om två stater för två folk
under överskådlig framtid, medan
de som är emot tvåstatslösningen
vill hoppa över steget att skilja de
två samhällena åt och övergå direkt
till en binationell stat. En del av de
senare är positiva röster som menar
att vi kan leva tillsammans. Andra
röster - starkare på båda sidor - är
negativa, våldsamma och radikala.
De drömmer om en stat där en
nation kommer att dominera den
andra.

För att försöka bana ny väg mot en
historisk försoning och ett sant
politiskt engagemang mellan
nationerna måste vi överge idén om
den nuvarande lösningen som
bygger på mångfaldiga lager av
separation, isolering och strukturell
diskriminering. Vi måste ersätta den
med helt andra principer och
metoder.
Vi, en internationell grupp av israeler
och palestinier, en del härifrån och
andra från diasporan, har under de
gångna två åren träffats i The Kreisky
Forum for International Dialogue; vi
har kommit fram till slutsatsen att en
gemensam dialog och samförstånd
är både möjligt och nödvändigt.

För att återvända till dialogens,
försoningens och fredens väg
måste vi, och var och en i våra
samhällen, modigt stå emot dem
som – både i Israel och Palestina –
försöker att döda törsten efter fred
genom att sprida fruktan och
använda våld. Jag tror att tiden har
kommit att utforska nya paradigmer
som kan rädda oss från det enorma

Dessa principer har inte alls för
avsikt att erbjuda några praktiska
och detaljerade lösningar; avsikten
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är snarare att lägga en helt annan
grund för ett rättvist och genomförbart judiskt israelisk-palestinskt
partnerskap.

naturtillgångar. Alla dessa tillgångar – materiella och politiska – ska
omfördelas utifrån principena om
hållbar rättvisa.
ett erkännande av palestiniernas rätt att återvända så som det
uttrycks i FN´s Säkerhetsråds resolution 194. Förverkligandet av detta
beslut kommer att ta med i beräkning den rådande verkligheten.
Avsaknaden av moralisk och politisk
rättvisa i det förgångna då palestinierna fördrevs kommer inte att
rättas till genom att skapa nya
orättvisor.
de nya politiska institutionerna
kommer att föreskriva demokratiska
immigrationslagar för att reglera
medborgarskap. Samtidigt kommer
judar och palestinier i diasporan att
åtnjuta immunitet i situationer av fara
(enligt FN´s beslut). De kommer att
ha en speciell status i fråga om att få
medborgarskap i förhållande till alla
andra etniska och nationella
grupper.

Vår utgångspunkt grundar sig på
tron att båda nationernas öde är
oupplösligt sammanvävt; att israeliska judar och palestinier är en del
av Mellanöstern; och ingen av dem
är berättigad till några privilegier
eller har odelad suveränitet över
hela området mellan Jordanfloden
och Medelhavet.
För att möjliggöra detta
måste var och en som bor
(eller har uppehållsrätt) mellan
Jordanfloden och Medelhavet få
garantier för lika personliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. Dessa inbegriper: försvar och
säkerhet; rätten att få likvärdig behandling utan att diskrimineras på
grund av kön, ras, etnicitet eller
religion; rätten att röra sig fritt; egendomsrätt och rätten att inneha
fastighet; samt att delta i val och att
kunna bli vald.
judiska israelers och palestiniers kollektiva rättigheter – språkliga, kulturella, religiösa och politiska – kommer att garanteras i vilket
politiskt system det än blir. Självklart
ska ingendera part ha odelad suveränitet över hela området mellan
Jordanfloden och Medelhavet
(inbegripet ensamrätt till mark, till
natur-tillgångar o s v).
alla specifika privilegier som
för närvarande endast beviljats israeliska judar ska upphävas ex v:
äganderätt till mark och tillgång till

Jag tror av hela mitt hjärta, och
många med mig, att ömsesidigt
erkännande grundat på dessa
principer kan frambringa en
alternativ politisk verklighet där
minnen av exil och fördrivning
kommer att övergå i ett allsidigt
förverkligande av rättigheter,
medborgarskap och samhörighet.
Förlust kommer att vändas i liv och
misströstan i hopp.
Avraham Burg, 29 mars 2013
http://www.haaretz.com/opinion/
oslo-is-dead-what-snext.premium-1.512505
Översättning: Anja Emsheimer
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”Ni får över huvud taget inte använda
kollektivtrafiken.”

D

En rapport från Israels segregerade bussar

en 1 mars 2013 anlände jag
till busstationen klockan fyra
(i närheten av vad som kallas
”Shomron Gate Junction”). Fram till
klockan fem såg det ut som att
ingenting skulle komma att hända.
Välsignade leda. Resande går på
och går av, även en del som ser ut
som palestinier. Ett militärfordon

som stoppas på stationen. Soldater
beordrar alla palestinier att gå av.
De samlar utan vidare in deras IDkort när de går av bussen. På så vis
kan de inte gå någonstans innan de
får tillstånd till detta.
Närmare trettio arbetare, i åldrarna
30 till 50 år, går av. Soldaten/

Palestinska arbetare med israeliskt arbetstillstånd står och väntar på att få
gå på en buss ´endast för palestinier´ efter att den 4 mars 2012 ha passerat
Eyal checkpoint, i närheten av Qalqilya, en stad på Västbanken.
bakom bussen tutade häftigt utan
vidare och aktiverade plötsligt en
siren; det var säkert ingenting annat
än de tölpaktiga soldaterna som är
herrar på täppan.

officieraren ryter: ”Udrub!” (Rör på
er!). Och så: ”Sätt er på era rumpor!”
De tvingas sen att marschera till
staketet vid stationen och att stå
längs det i rad, sen att sitta ner på
den kalla marken och vänta.
Soldaterna kollar de gröna IDkorten (på arabiska: hawwiye) och
kräver att få se deras ”tasrih”

Prick klockan fem börjar aktionen:
förste polisinspektören Shai
Zecharia kliver hotfullt på buss 286,
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(arbetstillstånd). Några få lyckligt
lottade får tillbaka sina ID-kort och
går på en annan buss – de klagar
bara över att ha tvingats betala två
gånger för samma resa. Men våra
styrkor täpper genast till denna
kanal: en efter en blir arbetarna
tillsagda att lämna stationen och gå
till Azoun-Atme-checkpointen, 2.5
km från Shomron Gate Junction.

mest de självklara frågorna och får
då och då informativa svar som ex
v: ”Ni får inte befinna er på Highway
5.” Långt om länge får vi en officiell
bekräftelse på att det finns apartheid-huvudvägar i Israel, trots alla
förnekanden. ”Ni får över huvud
taget inte använda kollektivtrafik.”
Förste polissergeanten Zecharia
gav en av de äldre palestinierna
följande avgörande information: Det
är bättre att åka i de speciella
skåpbilarna och inte i israeliska
bussar. Palestinier hävdar att det har
funnits en oskriven affärsöverenskommelse mellan några inom
säkerhetsstyrkorna och beduinerna
som är de som har hand om skåpbilarna, vilka kostar fem gånger så
mycket som bussarna för korta
resor. För en resa på några minuter
betalar var och en av dem en eller
två timmars lön.

Nu har det hunnit bli kallt; solen har
gått ner. De flesta har gått upp
klockan tre på morgonen för att åka
till jobbet. Deras hem ligger bara
några kilometer bort från det
näraliggande Ariel. Allt de ber om
är att få åka med bussen två eller tre
hållplatser till. De har betalat för
resan. Och förresten, en ”tasrih”
kostar 8 000 shekel. Man måste
arbeta hårt för att betala den summan innan man får ihop till sin första
shekel och lite därutöver.
Soldaterna grep fyra arbetare som
hade vågat sig på att arbeta utan ett
”tasrih”. Den kortvuxne säger giftigt:
”De kan gott tillbringa en tid i Yoavfästningen.”Sen anländer nästa
sändning med ytterligare omkring
25 arbetare. Den beväpnade och
heroiska lilla killen skyndar sig att
knuffa dem med båda händerna.
Proceduren upprepas: ”Udrub”, på
era rumpor, hawiyye, tasrih. Se så!
Skynda på till Azoun-Atme.

Jag borde ha märkt att förste polisinspektören svarade på mina frågor
så som lagen kräver, när jag frågade
honom om hans namn och rang;
men han deklarerade omedelbart
att mina frågor ”förorsakade oro” och
att ”rätt snart” skulle även jag få
tillbringa några timmar på närliggande polisstation.
På min väg tillbaka, via Ayalon
Highway, känner jag med alla de
tusentals israeler som är försenade
på väg hem p g a torsdagskvällens
trafikstockningar. Frågor och tankar:
Hur många hundratals palestinier
har i kväll gått igenom dessa ständiga och institutionaliserade tra-

Inom en halvtimme har ca åttio män
utsatts för denna förödmjukelse av
några beväpnade soldater och en
polis. Alla svarar de med bestörtning och behärskning, ställer som
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stoppas. Men palestinska arbetare
får inte resa med ”våra” bussar – inte
ens stående längst bak. Och
juridiskt sett är det helt OK – om det
inte är något väldigt, väldigt fel med
den lagen.

kasserier, efter en veckas arbete
med att rengöra, bygga, täcka och
stenlägga vårt Hemland? Vilken
tanke ligger bakom dessa trakasserier? Hur kommer det sig att
arbetare i Tel Aviv och Rishon LeZion inte ses som ”en säkerhetsrisk”
från morgon till kväll, medan deras
närvaro i en buss på väg hem är en
angelägenhet som kräver väpnat
ingripande av soldaterna i ”Israel
Defence Force”?

Så lämpligt då att i kväll hårt kritisera
den okända domaren som slår sina
olycksaliga barn, och det juridiska
systemet som inte å det strängaste
tar itu med honom. Ty, som alla vet
- civilisation, framsteg, mänskliga
rättigheter, barnets rättigheter och
likhet inför lagen hör till våra ledande
principer.

Borde inte de som ständigt varnar
oss för att en tredje Intifada vilket
ögonblick som helst kan bryta ut,
vara intresserade av lydiga och
arbetsamma arbetare som tillåts åka
hem i fred? (För övrigt har jag hört
detta även från arbetarna som må
vara fattiga men på inget vis
dumma). Dessutom: när en kvinna
uppmanas att ”sitta bak” i en buss
full av Haredim, svarar det israeliska
samhället med ilska och avsmak,
och vi kräver att upphovsmännen till
denna obskyra diskriminering ska

D

Trevlig apartheid-vecka till er alla!

Ofra Yeshua-Lyth, 5 mars 2013
mondoweiss.net/2013/03/
allowed
transportation
allowed-transportation
transportationsegregated.html
Översättning från hebreiska: Mark
Marshall
och från engelska: Anja
Emsheimer

”Ich bin ein Bil´iner!”

et händer inte var dag: en
kulturminister gläder sig
offentligt åt att en film från
hennes land INTE har belönats med
en Oscar. Och inte bara en film, utan
två.

tärfilmer i slutänden förlorade trots
att de kom till finalen.
Det finns liten chans för Livnat, en
av de mest extrema Likudmedlemmarna, att ingå i det minskande
antalet Likudministrar i nästa
regering. Kanske var hennes utbrott
tänkt att förbättra hennes chanser.

Det hände nu i veckan. Limor Livnat,
som fortfarande är kulturminister i
den avgående regeringen, berättade för israelisk TV att hon var glad
över att Israels två tävlingsbidrag till
en Oscar i kategorin dokumen-

Hon inte bara attackerade de två
filmerna; hon rådde också de halvofficiella stiftelserna att utöva ”frivillig
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censur och undandra stöd till sådana
opatriotiska filmer” och på det viset
försäkra sig om att de över huvud
taget produceras.

bävade och gav högsta utmärkelse
till Searching for Sugar Man.
Jag har ännu inte haft möjligheten
att se The Gatekeepers. Trots det
tänker jag inte skriva om den.

De två dokumentärerna i fråga är
mycket olika till sin karaktär.

Men Five Broken Cameras har jag
sett flera gånger – både på bio och
på fältet. Limor Livnat behandlade
den som en ”israelisk” film. Men den
beteckningen är rätt problematisk.

Den ena, The Gatekeepers, är en
samling vittnesmål av sex på varandra följande chefer för The General Security Service, Israels inrikes
underrättelsetjänst, ibland känt som
Shin Bet efter dess initialer på hebreiska, ibland som Shabak. I USA
motsvaras det av FBI. (Mossad
motsvaras av CIA.)

Först och främst, och i motsats till
andra kategorier, är dokumentärer
inte listade efter nationalitet. Så
officiellt var den inte ”israelisk”.

Alla de sex cheferna är starkt kritiska
till de senaste decenniernas premiärministrar och kabinettsministrar
i Israel. De anklagar dem för att vara
inkompetenta, enfaldiga och värre
än så.

För det andra protesterade en av
dess två medproducenter våldsamt
mot den beteckningen. För honom
är det en palestinsk film.
Faktum är att vilken nationell utmärkelse som helst är problematisk.
Hela materialet filmades av en
palestinier, Emad Burnat. Men medredaktören, Guy Davidi, som stod för
filmens slutliga form, är israel. En
stor del av finansieringen kom från
israeliska fonder. Så det skulle vara
ärligare att säga att det är en palestinsk-israelisk samproduktion.

Den andra filmen, Five Broken
Cameras, förtäljer historien om
demonstrationerna varje vecka mot
”separationsstängslet” i byn Bil´in,
sedd genom en av bybornas
kameror.
Man kan undra över hur två filmer
som dessa lyckats nå Oscarsakademins topplacering. Min egen
(fullständigt obevisade) gissning är
att de judiska akademimedlemmarna röstade för sitt val utan att
faktiskt ha sett dem och utgick ifrån
att en israelisk film inte skulle kunna
vara icke-kosher. Men när den proisraeliska lobbyn drog i gång ett gräl,
såg medlemmarna faktiskt filmerna,

Detta gäller även för ”skådespelarna”: demonstranterna är både
palestinier och israeler. Soldaterna
är förstås israeler. En del av medlemmarna i gränspolisen är druser
(araber som tillhör en marginell
islamisk sekt.)
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När Emad Burnats sista son föddes,
beslöt han sig för att köpa en enkel
kamera för att dokumentera de olika
stadierna i sonens uppväxt. Han
drömde ännu inte om någon dokumentär berättelse. Men han tog med
sig sin kamera när han anslöt sig till
varje veckas demonstrationer i byn.
Och från och med då – varje vecka.

antal barn. Regeringen tvingar dit
dem.
Det som gjorde denna första demonstration minnesvärd för mig var
att byns äldste vid sin sammanfattning betonade vikten av ickevåld.
På den tiden hörde man sällan begreppet ickevåld i palestinskt språkbruk.

BIL´ IN är en liten by väster om
Ramallah nära Gröna Linjen. Få
hade hört talas om den före striden.

Ickevåld var och förblir en av de
påfallande kvaliteterna i Bil´ins
kamp. Från den första demonstrationen, vecka efter vecka, år efter år,
har ickevåld varit kännetecknande
för protesterna.

Första gången jag hörde talas om
den var för ca åtta år sen, när Gush
Shalom, den fredsorganisation som
jag tillhör, fick frågan att delta i en
demonstration mot exproprieringen
av en del av byns mark för att bygga
en ny bosättning, Kiryat Sefer
(”Bokens Stad”).

Ett annat kännetecken var den
otroliga uppfinningsrikedomen. De
äldre har sedan länge gett plats för
den yngre generationen. Dessa
ungdomar har i åratal strävat efter
att fylla varje enskild demonstration
med ett specifikt symbolinnehåll.
Vid ett tillfälle bar man demonstranter i järnburar. Vid ett annat bar vi
alla masker med Mahatma Gandhis
ansikte. En gång hade vi med oss
en känd holländsk pianist som
spelade Schubert på en lastbil mitt i
virrvarret. Och vid ytterligare en
protest kedjade demonstranterna
fast sig vid stängslet. Vid ett annat
tillfälle spelade man en fotbollsmatch inom synhåll för bosättningen.
En gång om året bjuder man in gäster från hela världen till ett symposium om den palestinska kampen.

När vi kom dit, fanns det bara några
nya hus. Största delen av marken var
fortfarande bevuxen med olivträd.
Under de kommande protestdemonstrationerna såg vi bosättningarna växa sig allt större till en
stor stad, helt reserverad för ultraortodoxa judar, Haredim, ”de som
fruktar (Gud)”. Jag passerade dem
flera gånger när det inte fanns något
annat sätt att nå Bil´in, och jag såg
aldrig en enda man som inte var
klädd i den svarta klädseln och
hatten som gällde för hans samfund.
Haredim är inte bosättare per se. De
bosätter sig inte där av ideologiska
skäl utan enbart därför att de behöver mycket utrymme för sitt enorma

KAMPEN förs huvudsakligen vid
”Separationsstängslet” som är tänkt
att dela Israel och de ockuperade
30

palestinska områdena. I bebyggda
områden är det en mur, i öppna
områden ett stängsel som på båda
sidor skyddas av en bred landremsa
ämnad för soldatpatruller och
hullingförsedd kabel. Det officiella
syftet är att hindra terrorister från att
infiltrera Israel och spränga sig
själva i luften här.

landet Palestina så som det såg ut
före 1948.)

Om det vore det verkliga syftet, och
om muren var byggd på gränsen,
skulle ingen rimligtvis kunna invända. Varje stat har rätt att försvara
sig. Men det är bara en del av sanningen. I många regioner skär
muren/stängslet djupt in på palestinskt territorium, skenbart för att
skydda bosättningar men i verkligheten för att annektera mark. Det är
fallet i Bil´in.

Militären använde varje vecka tårgas
och gummikulor. Ibland användes
även skarp ammunition. Men i alla
demonstrationer som jag kan vittna
om begicks inte en enda våldshandling av demonstranterna själva
– palestinier, israeler eller internationella aktivister. Vanligtvis tar
demonstrationerna sin början i byns
centrum nära moskén. När fredagsbönerna är slut (fredagen är den
muslimska helgdagen) förenar sig
de fromma med de unga som väntar
utanför; och så börjar en marsch till
stängslet några kilometer längre
bort. Vid stängslet äger sammandrabbningen rum. Demonstranterna
tränger sig fram och skriker, soldaterna skjuter tårgas, chockgranater
och gummikulor. Gasbehållarna
stötte till folk (Rachel, min hustru,
hade i månader ett stort blåmärke
på låret, där en behållare hade stött
till henne. Rachel hade redan då en
dödlig leversjukdom och hade av
sin läkare strängt varnats för att
komma i närheten av tårgas. Men
hon kunde inte motstå att ta närbilder.)

NÄR EMAD BURNAT VÄL hade
börjat att ta bilder, kunde han inte
sluta. Vecka efter vecka ”sköt” han
bilder på protesterna, medan soldaterna sköt (utan citationstecken)
på de som protesterade.

Det ursprungliga stängslet skar av
byn från största delen av dess mark
som var öronmärkt för att bygga ut
bosättningen som nu heter Modi´in
Illit (”Upper Modi´in”). Det riktiga
Modi´in är en närliggande liten stad
innanför Gröna linjen.
Under kampens gång vädjade byborna till Israels Högsta domstol,
som slutligen accepterade en del av
deras krav. Regeringen fick order
om att flytta stängslet en bit närmre
Gröna linjen. Men åtgärden lämnar
fortfarande kvar en del mark till bosättningen.
I praktiken annekterar den färdiga
muren/stängslet nästan 10 % av
Västbanken till Israel. (Västbanken
består inalles av knappa 22 % av

När så en gång virrvarret startar, är
det pojkar och ungdomar i utkanten
– inte demonstranterna själva – som
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vanligtvis brukar börja att kasta
stenar på soldaterna. Det är ett slags
ritual, ett test på mod och manlighet.
För soldaterna är det en förevändning för att öka våldet, slå till folk
och anfalla dem med gas.

demonstranterna så är det rätt
begripligt. Syftet var att visa
palestiniernas motstånd genom
ickevåld.
Under loppet av kampen slogs den
ena efter den andra av Emads
kameror sönder. Han är nu inne på
kamera nr 6.

Emad visar allt detta. Filmen varvar
sonens uppväxt, från spädbarnsåldern till skolåldern, med protesterna. Den visar också Emads hustru
som bönfaller honom att sluta. Emad
arresterades och sårades allvarligt.
En av hans släktingar dödades. Alla
organisatörerna i byn fängslades om
och om igen. Så var det också för
deras israeliska kamrater. Jag vittnade vid ett flertal rättegångar i
militärdomstolen som låg i ett stort
militärfängelse.

DETTA ÄR en berättelse om
heroism, enkla bybors heroiska
kamp för sin mark och sitt land.
Långt efter att Limor Livnat kommer
att vara glömd, kommer folk att
minnas Bil´ins kamp.
President Barack Obama borde få
det goda rådet att se denna film före
sitt kommande besök i Israel och
Palestina.

De israeliska demonstranterna går
knappt att se i filmen. Men ända från
filmens början spelar judar en viktig
roll i protesterna. De mest betydelsefulla israeliska deltagarna är
”Anarkister mot muren”, en mycket
modig och idérik grupp. (Gush
Shalom-aktivisten Adam Keller syns
i närbild när han prövar en metod
med passivt motstånd som han lärt
sig i Tyskland. Av någon anledning
fungerade den inte. Kanske behöver
man tysk polis för att den ska
fungera.)

För en del år sen blev jag ombedd
att hålla ett lovtal vid en ceremoni i
Berlin där byn Bil´in och ”Anarkister
mot muren” tilldelades en utmärkelse för sitt mod.
Jag parafraserade lätt president
John Kennedys berömda tal i Berlin
och föreslog att varje hederlig
person i världen stolt skulle utropa:
”Ich bin ein Bil´iner!”

Uri Avnery, 9 mars 2013
http://zope.gush-shalom.org/
home/en/channels/avnery/
1362763452/
Översättning: Anja Emsheimer

Om filmen inte ger full rättvisa åt de
israeliska och internationella
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Hälften av EU-staterna stödjer kravet på
ursprungsmärkning av bosättarvaror från Västbanken,
Östra Jerusalem

N

yligen publicerade den
franska nyhetsbyrån ett brev
som den 12 april skickats till
Ashton med 13 av de 27 EUutrikesministrarnas underskrifter.
De som skrivit under brevet var
utrikesministrarna från Storbritannien, Frankrike, Nederländerna,
Österrike, Spanien, Danmark, Malta,
Luxemburg, Belgien, Portugal,
Finland, Irland och Slovenien.

Enligt riktlinjerna kommer följande
produkter att märkas: färska grönsaker och frukt, vin, honung, olivolja,
fisk, nötkött, kyckling, ägg och
kosmetika som producerats på
Golanhöjderna, Västbanken och
Östra Jerusalem. Det är förbjudet att
märka dessa varor som produkter
från Israel – de måste packas som
produkter tillverkade i ”Israels bosättningar på Golanhöjderna, Östra
Jerusalem, Västbanken eller de
palestinska områdena”.

”Vi välkomnar varmt er utfästelse om
att samarbeta med kommissionsledamöterna för att förbereda
riktlinjer för hela EU om märkning
av bosättarvaror,” kunde man läsa i
brevet till Ashton. ”Detta är ett viktigt
steg för att försäkra sig om en
korrekt tillämpning av EU´s konsumentskydd och lagstiftning om märkning, vilket innebär ett förverkligande av våra tidigare utfästelser
och är fullständigt förenlig med
mångårig EU-policy gentemot israeliska bosättningar på de ockuperade palestinska områdena… Vi är
redo att bistå er i att föra detta viktiga
arbete framåt.”

Några dagar efter att riktlinjerna
hade offentliggjorts, backade den
holländska regeringen ur och
hävdade att de nya riktlinjerna inte
var officiella, snarare ett utkast ...
Nederländerna blev bestörta över
Israels skarpa reaktion och försökte
slingra sig för att vinna stöd hos
andra europeiska stater.
Brevet som de 13 utrikesministrarna
skickade är ännu ett steg mot att
märka produkter som producerats i
bosättningarna. Brevet inbegriper
inte något officiellt beslut utan är
snarare ett önskemål om att Ashton
ska komma med allmänna riktlinjer
och regler som i framtiden skulle
kunna antas av hela EU.

I början av mars upprättade den
nederländska regeringen riktlinjer
för sin privata sektor vad gäller
märkning av produkter från israeliska bosättningar. Nederländerna
kom som andra land med detta, efter
Storbritannien som haft en sådan
policy i några år.

Barak Ravid, 20 april 2013
http://www.haaretz.com/
Översättning: Anja Emsheimer
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Seminarium om Israel-Palestina

J

ag vill bara rapportera att jag
varit
på
riksdagens
seminarium den 17 april
anordnat av FP och Barbro
Westerholm.

dukter. Hon tyckte att det var viktigt
att vi träffade henne och gav en
alternativ judisk syn på bosättningarna och Israels politik på
Västbanken. Jag bad henne lägga
ett ord för oss.

En professionell inledning av Barbro
Westerholm som fått ett stipendium
till en veckas rundresa i Israel och
Palestina. Hon var mycket engagerad och upprörd över vad hon
hade mött, det var uppenbart.
Därefter kom Dana från Breaking the
Silence, jättebra och sakligt med
mycket fakta. Ni såg antagligen att
hon intervjuades ganska långt i
Aktuellt på kvällen. Deras bok
såldes också på plats och många
köpte den.

Jag talade också med Magnus
Walan efteråt som berättade att 10
EUregeringar i går hade skrivit till
Ashton och begärt att bosättningarna skulle utsättas för sanktioner.
Sverige var inte med bland dem
men hade enligt UD stött de tio
liksom flera andra av dem som inte
undertecknat. I det material som
Diakonia delade ut så var sanktioner
något som tycktes aktuellt och helt
enligt folkrätten. Alltså går man nu
längre än märkning. Han citerade
också i sitt tal Avraham Burg och
försvaret av den gröna linjen- alltså
den politik som vi bör driva.

Diakonia var representerat av
Magnus Walan som talade om
rapporten Trading away peace och
EUs handel med bosättningarna.
Han hade ett utmärkt material med
sig som delades ut. Detta kan vi
använda!

Möjligen är det så att vi bör ta kravet
på sanktioner under övervägande,
inte av Israel utan av bosättningarna.

Och till sist följde en följeslagare
som nyligen varit stationerad i
Hebron. Han visade också bilder.
Seminariet var fullbesatt.

Ja, detta några rader om vad som
hände den 17. Synd att ingen mer
var där från oss!
Maria Bergom-Larsson

Jag talade efteråt med Barbro och
frågade henne om ett möte med
Birgitta Olsson som lär vara
proppen i regeringen för att genomdriva märkning av bosättarpro34

Israels nya regering

- Science Minister: Yakov Peri (Yesh Atid)
- Environmental Protection Minister:
Amir Peretz (The Movement)
- Immigrant Absorption Minister: Sofa
Landver (Likud-Beteinu)
- Tourism Minister: Uzi Landau (LikudBeteinu)
- Agriculture Minister: Yair Shamir
(Likud-Beteinu)
- Internal Security Minister: Yitzhak
Aharonovitch (Likud-Beteinu)
- Culture and Sports Minister: Limor
Livnat (Likud-Beteinu)

Israel‘s new 68-member governing
coalition is made up of four parties Prime Minister Benjamin Netanyahu‘s
Likud-Beteinu Alliance, the centrist Yesh
Atid party led by Yair Lapid, the
nationalist-religious Jewish Home faction
headed by Naftali Bennett, and The
Movement led by Tzipi Livni.
- Prime Minister: Benjamin Netanyahu
(Likud-Beteinu)
- Defence Minister: Moshe Ya‘alon
(Likud-Beteinu)
- Finance Minister: Yair Lapid (Yesh Atid)
- Interior Minister: Gideon Sa‘ar (LikudBeteinu)
- Justice Minister: Tzipi Livni (The
Movement)
- Economy and Trade Minister: Naftali
Bennett (Jewish Home)
- Education Minister: Shay Piron (Yesh
Atid)
- Health Minister: Yael German (Yesh
Atid)
- Transport Minister: Yisrael Katz (LikudBeteinu)
- Communications and Home Front
Defence Minister: Gilad Erdan (LikudBeteinu)
- Regional Development, Water and
Energy Resources Minister: Silvan
Shalom (Likud-Beteinu)
- Housing Minister: Uri Ariel (Jewish
Home)
- International, Intelligence and Strategic
Affairs Minister: Yuval Steinitz (LikudBeteinu)
- Pensioners Affairs Minister: Uri Orbach
(Jewish Home)
- Welfare Minister: Meir Cohen (Jewish
Home)

Netanyahu is also holding the foreign
affairs portfolio until the outcome of
former foreign minister Avigdor
Lieberman‘s corruption trial. If
Lieberman is found innocent, he will
return to the ministry.
The Government, approved the
appointments of eight deputy ministers:
• MK Ofir Akunis – Deputy Minister
in the Prime Minister’s Office,
responsible for liaison between the
Government and the Knesset;
• MK Zeev Elkin – Deputy Foreign
Minister;
• MK Eli Ben-Dahan – Deputy
Religious Services Minister;
• MK Danny Danon – Deputy
Defense Minister;
• MK Avi Wortzman – Deputy
Education Minister;
• MK Tzipi Hotovely – Deputy
Transportation,
National
Infrastructures and Road Safety
Minister;
• MK Mickey Levy – Deputy
Finance Minister; and
• MK Fania Kirshenbaum – Deputy
Interior Minister
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JIPF’s HANDLINGSPROGRAM
POLITISK PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En självständig palestinsk stat bör upprättas vid sidan om staten Israel.
Israel måste dra sig tillbaka från alla områden ockuperade 1967.
Båda staterna har rätt att ha Jerusalem som huvudstad.
De israeliska bosättningarna på de ockuperade områdena ska
avvecklas.
Den palestinska flyktingsfrågan måste lösas på grundval om principen
om rätt till återvändandet eller ekonomisk kompensation.
Motsättningar och konflikter ska i största möjliga utsträckning lösas
genom förhandlingar. JIPF fördömer dock inte alla former av fysiska
motståndsaktiviteter eller försvarsåtgärder.
Alla former av terrorism måste fördömas och motarbetas.
Verka för att diskriminering av icke judiska medborgare i Israel upphör.

VERKSAMHETSPROGRAM
För att arbeta för ett förverkligande av föreningens målsättning vill JIPF:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verka bland Judar i Sverige och stimulera till debatt om det politiska
läget i Mellanöstern.
Påverka den allmänna opinionen i Sverige.
Stödja de krafter i Israel som verkar för fred.
Motarbeta antisemitism, antiarabism, islamofobi och alla former av
rasism.
Presentera och belysa olika aspekter av judisk och palestinsk historia,
kultur, filosofi, etik m.m
Främja en dialog mellan Palestinier och Judar i Sverige

JIPF-bladet
c/o Jakub Srebro, Östgötagatan 26, 4tr, 116 25 Stockholm.
Tel.: 08-84 97 48. e-post: redaktionen@jipf.nu
är medlemsblad för föreningen
Judar för Israelisk-Palestinsk Fred
Fred,
Talespersoner:
Dror Feiler, tel.: 0702855777 och Ilan Cohen, tel.: 0768186072
Hemsida: www.jipf.nu
Medlemskapet är öppet för judar, som ansluter sig till vår plattform.
Årsavgiften är 250 kr. Enbart prenumeration kostar 150 kr/år.
Gåvor tas tacksamt emot.
Postgiro: 475 29 1 7-7

