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Netanyahus lista på ”terrorismförespråkare” och
”antisemiter” blir allt längre. Margot Wallström
var först ut. Sedan tillkom USAs Israelambassadör för att han påpekade att det tycks
finnas olika rättssystem för judar och palestinier
på de ockuperade områdena. Näste man blev
Frankrikes utrikesminister, som vill få igång
fredsprocessen och ”hotade” med att erkänna Chefredaktör Jakub Srebro
Palestina om den misslyckas. Senaste oﬀret är
FNs generalsekreterare, som antydde att palestinierna kanske har skäl att vara
missnöjda med den rådande situationen. Var ska detta sluta? Och glöm inte
Pesach! (se sid. 25)

Kallelse till JIPF:s årsmöte 2016
Tid: söndagen 20:e mars, kl. 15.00
Plats: I bostadsrättsföreningen Vägarens lokal på
Kocksgatan 9, Stockholm.
Porttelefon: Vägaren.
På årsmötet sker bl.a.
utvärdering av det gångna årets verksamhet val till styrelsen och andra
förtroendeposter planering inför det kommande årets verksamhet
Efter årsmötesförhandlingar blir det en diskussion om enstats-/
tvåstatslösning utifrån Gideon Levis och Uri Avnerys artiklar som finns med i
detta nummer av JIPF-bladet. Medlemmar som avser att delta vid årsmötet
uppmanas att läsa dem.
Vi kommer också försöka visa en dokumentärfilm av Gideon Gitai ”I Guds
namn”.
Väl mött!
Styrelsen
OBS! Resebidrag till årsmötet kan lämnas till den som bor utanför
Stockholm.

Israel är redan en binationell stat och har varit det länge
Debatten måste börja ta en annan
väg nu. Inte utropa ”två stater” och
”en judisk stat”. Uppgiften är nu att
få den att bli rättvis.

utrikesministern John Kerrys domedagsvarningar: ”Israel kommer inte
att bli en binationell stat.”
Om premiärministern säger att Israel
inte kommer att bli en binationell
stat, då blir det ju inte det. Det är
bara en liten detalj vad gäller fakta:
Israel är redan en binationell stat
sedan över 48 år. Det finns inget
annat sätt att beskriva det på: en
stat som styr över två nationer är
binationell. Ej heller kan man se
några tecken på att denna situation
håller på att förändras. Och så
kollapsar kampanjen för att sprida
skräck, som ett korthus. Det visar
sig att katastrofen redan är här och
det är inte världens undergång.

De känslor av terror, chock, avsky
och det motstånd som tanken på
enstatslösningen väcker hos varje
sionistisk israel är begripliga. De är
spår som finns kvar efter 120 år av
sionism och 120 år av kamp mot det
palestinska folket, med all fruktan,
ideologi, propaganda, hjärntvätt och
allt hat som följt. Dessutom bådar
inte nutida exempel från Balkan till
Nordirland något gott.
Enstatslösningen är den svartaste av
demoner som kommer att föra med
sig modern till alla katastrofer: att
palestinska flyktingar återvänder.
Intifador, krig, terror, tyranni, inbördeskrig och Harmagedon bleknar
inför den terror som tanken på en
binationell demokrati träﬀar det
israeliska hjärtat. Ett återvändande
är den absoluta apokalypsen. Så är
det när medlemmarna i en angränsande nationen betraktas som
omänskliga. Så är det när man lever
i skuggan av ett trauma som någon
ser till att odla, lovsjunga och
förvränga verkan av. Som resultat
härav ses en binationell stat som att
bjuda in till självmord. Israel kommer
aldrig att frivilligt acceptera palestinierna som medborgare med lika
rättigheter. Och vi kan lita på att
premiärministern kommer att bidra
med sin del: Förra veckan deklarerade Benjamin Netanyahu beslutsamt, som svar på den amerikanska

Theodor Herzl grundade i Basel den
judiska staten; 70 år senare, 1967,
upphörde den och blev en binationell stat. Under större delen av sin
historia, har Israel sedan varit en
binationell stat. Det är verkligheten
som är den förfärliga demonen. Och
kanske djävulen inte är så hemsk? I
den grymmaste, orättvisaste situation man kan tänka sig – där ett
binationellt Israel vidmakthåller en
apartheidregim på territorierna och
en regim som diskriminerar sina
arabiska medborgare – där har de
fasansfulla profetiorna inte besannats. Det finns inget inbördeskrig,
inga massakrer i jugoslavisk stil.
Med några års mellanrum blir det
något uppror, med några års mellanrum blir det något litet krig. Israel
”lever av svärd”; det är inte världens
undergång, definitivt inte sett med
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Israels egna ögon. Så hur mycket
värre kan det bli om binationalismen
även skulle bli demokratisk? Och
varför skulle inte statens judiska
karaktär - vad än detta innebär kunna bevaras i en binationell
demokrati, jämsides med den andra
nationens nationella karaktär?

rättvisa råda bortom 1967 års gränser, utan att evakuera alla bosättningar och utan att lösa flyktingproblemet. Det är vansinnigt. Det har
aldrig funnits någon israelisk regering som trott på den lösningen:
Beviset är att ingen någonsin på
allvar slutat att bygga bosättningarna vars hela syfte är att
förhindra ett sådant alternativ.

Förespråkare för enstatslösningen
försöker att lägga fram ett tokigt
förslag: upprättandet av en rättvis
regim, en jämlik demokrati för alla,
inte bara judarna. Det är hela storyn,
hela katastrofen. Bakgrunden till
detta är en annan utveckling som
mer och mer får stöd i och utanför
Israel: det fruktlösa i alternativet.
Visst, det finns fortfarande de som
roar sig med idén om en tvåstatslösning, antingen av passivitet eller
en önskan att vilseleda i syfte att
bevara status quo. Och så finns det
de som tror att det är möjligt att
grunda en palestinsk stat och att låta

Vägen är lång och hård, men
debatten måste börja ta en annan
väg nu, åtminstone för dem som vill
bo i en rättvisare stat. De måste
sluta med att utropa ”två stater” och
”en judisk stat” och börja tala om
verkligheten. Och verkligheten är
den att den binationella staten har
funnits här länge. Uppgiften är nu att
få den att bli rättvis. Det är mycket
mindre skrämmande och farligt än
något annat scenario.

Gideon Levy,
kolumnist i Haaretz
Översättning: Anja Emsheimer
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Isratin eller Palestrael?
DET VAR den där killen med sin
omvälvande uppfinning: ett flygplan som flyger på vatten.

väldigt långt ifrån att kunna tvinga
israeler att göra något som går
emot varje fiber i deras existens:
att ge upp sin suveränitet. Samma
sak med politiska påtryckningar.
Det kan tänkas såra Israel, det kan
tänkas isolera det – fastän jag inte
tror att det är möjligt i denna eller
nästa generation – men det kommer inte heller att räcka för att få
Israel på knäna.

Aldrig mer någon bensin. Ingen
förorening längre. Inga fler astronomiska priser. Det är bara att fylla
det med vatten så flyger det till
världens ände.
”Underbart!” utropade folk. ”Visa
planerna för oss!”
”Planer?” sade mannen. ”Jag har
fått den underbara idén. Jag
överlämnar åt ingenjörerna att
utarbeta de tekniska detaljerna.”

Övertyga majoriteten i Israel? Man
måste vara mycket fjärran från
den israeliska verkligheten för att
tro på att detta kan hända inom
överskådlig framtid. I över 130 år
nu har kärnan i det sionistiska och
israeliska raison d´être varit en
israelisk (eller ”judisk”) stat. Många har dött för den saken. Varje
barn i Israel är indoktrinerad redan
i förskolan, under sin tid i skolan
och sedan armén, att se staten
som det högsta av alla ideal. Ge
upp det frivilligt?

De som uppfann ”Enstatslösningen” påminner mig om detta
geni. De har en underbar idé. Men
det är några frågor som kvarstår.
EN FÖRSTA FRÅGA:
Hur kan man uppnå den?
Det uppenbara svaret är: genom
krig.
Arabvärlden kommer att mobilisera sina arméer. Israel kommer
att erövras. Segrarna kommer att
påtvinga dem sin vilja.

Inte sannolikt.
Men för diskussionens skull – låt
oss anta att Enstatslösningen på
det ena eller andra sättet blir
möjlig. Kanske genom gudomligt
ingripande.
Hur skulle det fungera?

Det kan bli möjligt om några
generationer. Det betvivlar jag
nog. I en värld med kärnvapen,
kan krig sluta med ömsesidig
utplåning.
Nåja, om inte krig så ”påtryckningar utifrån”.

I alla mina dussintals debatter
med Enstatsdiggare av alla slag
har jag aldrig, inte ens en enda
gång, fått något svar på denna
enkla fråga. Inte en enda gång.
Precis som han som uppfann

Det med betvivlar jag. Den internationella bojkottrörelsen är rätt
eﬀektiv på sitt sätt. Men det är
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planet som skulle tankas med
vatten, lämnar de det åt ingenjörerna.

skulle splittras? Skottar, katalaner,
basker, invånare från Quebec, från
östra Ukraina står på kö. Endast
schweizarna, sammanlänkade av
århundraden av historia, tycks
vara immuna. Och även Bosnien
och Hercegovina.

Låt oss försöka.
HUR SKA staten heta? Ingen lätt
fråga.
Den framlidne Mohammed Khadaﬃ föreslog ”Isratin” (varför inte
”Palestrael”?). Jag tänker på
”Holyland”, ”Staten Jerusalem”
och andra namn. Kanske bara
”Israels och Palestinas förenta
stater” (låt oss kalla det USIP).

Hur som helst – låt oss titta
närmare på själva saken.
STATEN MÅSTE ha en gemensam
armé. Hur kommer den att
fungera?
Kommer judar och araber att
tjänstgöra i samma trupp? Eller
kommer det att finnas separata
bataljoner eller separata brigader?
Om det blir trubbel i judiska
områden - kommer då judiska
enheter att lyda order mot sina
bröder? I ett krig mot en arabstat
– hur kommer arabiska enheter att
agera då? Kommer stabschefen
att vara jude eller arab? Kanske
genom rotation? Och generalstaben – kanske omväxlande?

Olika flaggor och nationalsånger
har kommit upp på förslag, en del
av dem riktigt fyndiga. Kommer
någon att oﬀra sitt blod för dem?
Men inte heller det är det verkliga
problemet. Det är när vi närmar
oss statens verklighet som frågorna multipliceras.
Hur kommer staten att fungera på
daglig grund?
Hur svårt det kan vara illustreras
med ett enkelt historiskt faktum:
sedan Andra världskriget finns det
inte ett enda exempel på två stater
eller två folk som frivilligt gått
samman i en stat. Men det finns
tillräckligt med exempel på multinationella stater som spruckit.

Det är enkelt jämfört med polisen.
Kommer judar och araber tjäna
sida vid sida som de gjorde under
det brittiska mandatet, när praktiskt taget alla lokala poliser
tillhörde hemliga nationalistorganisationer?
Hur kommer denna polisstyrka att
utreda nationalistbrott? Vem kommer att bli generalkommissarie?

Låt oss börja med Sovjetunionen,
en mäktig stormakt. Sedan Jugoslavien. Sedan Serbien. Tjeckoslovakien. Sudan.

Sen är det frågan om skatter.
Redan nu är genomsnittsinkomsten för judar i Israel 25
gånger högre än för araber i det
ockuperade Palestina. Nej, det är

Andra länder har hotat med
upplösning. Vem skulle ha trott att
det ärevördiga Storbritannien
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inte något tryckfel. Inte 25 %
högre, 25 gånger högre!

Jag misstänker starkt att samma
sak kommer att hända i USIP. I
parlamentet kommer två block att
mötas i ett klimat av ständig och
ömsesidig fientlighet. Det kommer
att bli extremt svårt att bilda en
arbetande regeringskoalition bestående av inslag från båda sidor.
Se på Belgien, en annan problematisk binationell stat.

Kommer de att betala samma
skatter? Mycket snart skulle judiska medborgare klaga över att de
får betala för nästan all välfärd och
utbildning för de palestinska medborgarna. Trubbel!
SEN HAR VI PROBLEMEN med
den politiska strukturen.
Det kommer förstås att finnas
allmänna och fria val. Hur kommer
medborgarna att rösta – utifrån
sina klassintressen eller etniska
tillhörighet?

En del Enstatsdiggare tillstår att
deras projekt endast är rimligt om
båda folken helt ändrar sina
grundläggande attityder, och en
anda av ömsesidig kärlek och
respekt ersätter det nuvarande
nationalistiska hatet och föraktet.

Erfarenheten i många länder
utvisar att den etniska identiteten
har företräde. Det är regel i
dagens Israel. Under det brittiska
mandatet fanns det bara ett
gemensamt parti: det Moskvatrogna kommunistpartiet. Kvällen
före 1948 års krig splittrades det
mellan judar och araber. I den nya
staten Israel återförenades de
(enligt order från Moskva) men
splittrades senare åter. Nu är det i
praktiken ett arabiskt parti med
några judiska sympatisörer.

För ca 50 år sedan samtalade jag
med Indiens dåvarande ambassadör i Paris, Kavalam Madhava
Panikkar, en mycket respekterad
statsman och forskare. Vi talade
förstås om israelisk-palestinsk
fred, och han sade: ”Det kommer
att ta 51 år!”
Varför exakt 51 år, frågade jag
förvånat. ”Därför att vi behöver en
ny generation med lärare,” sade
han. ”Det kommer att ta 25 år.
Dessa nya lärare kommer att
fostra en ny generation med elever
som kommer att kunna skapa
fred. Det kommer att ta ytterligare
25 år. Att skapa fred kommer att
ta ett år till.”

1984 deltog jag i grundandet av
ett nytt parti, the Progressive List
for Peace som grundade sig på
strikt jämlikhet: i vår knessetlista
var det arab, jude, arab, jude upp
till 120 st.

Nåja, 51 år har gått, och fred är
längre bort än någonsin.
Äktenskapsmäklare har en benägenhet att säga: ”De älskar inte
än, men en gång de gift sig och

I två på varandra följande valkampanjer kom vi in i Knesset. Men en
konstig sak hände: nästan alla
som röstade på oss var araber.
Kort därefter försvann partiet.
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fått barn, kommer de att älska
varandra framöver.”

och det arabiska folket i Palestina,
förenade av gemensam kärlek till
landet, som skulle bli ett gemensamt land och leva i en gemensam nation.

Kanske. Hur lång tid kommer det
att ta? Hundra år? Tvåhundra år?
Långt dessförinnan kommer vi alla
att vara döda.

Vår ideologi förorsakade kalabalik
i den sionistiska gruppen i landet.
Vi blev allmänt fördömda. Men
under 1948 års krig när jag kom i
direktkontakt med den palestinska
verkligheten, gav jag för alltid upp
denna vackra idé, och var från
1949 en av upphovsmännen till
idén om tvåstatslösningen.

Det huvudsakliga argumentet mot
visionen om en stat är att det
snart kommer att bli slagfältet
mellan en evig konflikt, som
Libanon. Det kommer inte att
finnas en enda dag med inre fred.
Den största faran är att i en sådan,
med en växande arabisk majoritet,
kommer rika och högt utbildade
judiska medborgare så sakteliga
att ge sig av (som en del gör redan
nu). I slutändan är det bara de
fattiga och dåligt utbildade som
blir kvar – en liten judisk grupp i
ännu en arabstat.

Jag hyser stor respekt för anhängarna av enstatslösningen. Deras
motiv är beundransvärda. Deras
vision ädel. Men den har inget
med verkligheten att göra.
JAG SKULLE VILJA klargöra en
sak: för mig är tvåstatslösningen
inte något recept på separation
och skilsmässa utan tvärtom ett
slags bröllop.

Jag har fått en misstanke att en
del av de arabiska Enstatsdiggarna omfattar idén av det
enda skälet: att få ett slut på
Israel.

Från första dagen, för 66 år sedan,
då vi, en liten grupp höjde fanan
för tvåstatslösningen, stod det
klart för oss att de två staterna,
som levde nära varandra i ett litet
land, också måste leva i nära
samarbete med varandra. Gränser
måste stå öppna för att människor
och varor ska kunna röra sig över
dem, de ekonomiska systemen
vara nära sammanflätade med
varandra. En slags federation är
oundviklig. Attityder kommer så
sakteliga att förändras på båda
sidor.

Israeliska judar och palestinska
araber är två av de mest nationalistiska folken i världen. Man
måste vara en extremt stor optimist – ännu mer än jag – för att tro
på att detta kommer att fungera.
Ärligt talat: en gång i tiden trodde
jag på ”Enstatslösningen”, långt
innan man hade kommit på
begreppet.1945, när jag bara var
22 år, bildade jag en grupp som
tyckte mycket om idén om att det
nya hebreiska folket i Palestina
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Man kommer att skapa kontakter.
Vänskap kommer att uppstå.
Aﬀärsintressen kommer att övertyga folk. Folk kommer att arbeta
tillsammans och börja tycka om

varandra. Som araberna säger:
Inshallah.
När jag får frågan om detta är den
bästa lösningen, är mitt svar: ”Det
är den enda lösningen.”

Uri Avnery den 20 juni 2015
http://zope.gush-shalom.org/home/en/channels/avnery/1434730162
Översättning: Anja Emsheimer

Den växande klyftan
…………………
Sedan sexdagarskriget 1967 har
Israel ockuperat ”Västbanken” (den västra sidan av Jordanfloden), som araberna, många
israeler och större delen av den
övriga världen kallar detta område
bland andra områden, och som
den israeliska regeringen och
israeler på högerkanten kallar för
”Judea och Samarien”, deras
bibliska namn på området.

mycket tilltalande för en del,
särskilt i religiösa kretsar.
Bosättarna och deras allierade har
skapat ett helt nätverk för att
förvärva mark ”legalt”. De tar
kontakt med en arabisk ägare och
erbjuder honom enormt höga
priser för hans mark. Pengarna
kommer från judiska miljardärer i
USA eller från hemliga regeringsfonder. Den arabiska ägaren är
mycket frestad. Han vill sälja och
rusa iväg med pengarna. Men han
är rädd för sina grannar och för
palestinska fanatiker.

Nästan ända sedan början av
ockupationen har den israeliska
högern gjort ihärdiga ansträngningar för att ”bosätta sig i landet” –
startat judiska bosättningar, städer, byar och små ”utposter”
överallt.

Det är här som de arabiska
mellanhänderna kommer in i
bilden. De fungerar som agenter
för bosättarna och köper den
önskade marken på ett sätt som
möjliggör för säljarna att hävda att
de sålt sin egendom till andra
araber.

……………………
Den israeliska högern som nu
dominerar regeringen, döljer inte
sin vision om ett land fritt från
palestinska araber (”araberrein” på
tyska). Visionen om att hela landet
ska bosättas med judar utan
några andra runtomkring, är

För det palestinska samhället är
dessa mellanhänder värre än
förrädare. De äventyrar det pales8

tinska folkets själva existens. De
väcker ett intensivt ursinne.
……………………………..
En israelisk fredsaktivist, Ezra
Nawi, ett irakiskt-judiskt namn, är
mycket aktiv i Hebronområdet på
södra Västbanken. Jag har känt till
hans namn i årtionden.

palestinska säkerhetsstyrkorna
som avrättade dem för landsförräderi.
Den fascistiska organisationen
lämnade över informationen till
Ilana Dayan som gjorde detta till
höjdpunkten för sitt vecko-TVprogram. Nawi skyndade till flygplatsen men polisen tog honom
på planet.
Så här befinner vi oss nu.

Mitt intryck har alltid varit att Nawi
en slags ensamvarg, som arbetar
osjälviskt för att hjälpa palestinierna och är ansluten till någon
av de många aktiva israeliska
fredsorganisationerna, särskilt Ta
´ayush.

I den ursinniga debatt som nu
rasar i media anklagas Dayan av
vänsterfolk som Gideon Levy för
att ha vänt kappan efter vinden
och att tjäna fascisterna. Dayan
svarade med en ursinnig artikel…
Det är inte hennes sak, hävdade
hon, att fråga sig om hennes
avslöjanden tjänar vänstern eller
högern. Hennes jobb är bara att
försäkra sig om att de är sanna.

Hebron är centrum för de mest
fanatiska judiska bosättarna…
Dessa bosättare är inbegripna i en
förlängd kamp för att få ut alla
araber från de omgivande byarna.
De förstör deras hem, hugger ner
deras fruktträd, fyller deras brunnar med skit. Ezra Nawi arbetar
oförtröttligt för att hjälpa araberna
att hålla sig kvar.

Dessutom, försäkrar hon, är det
inte hennes uppgift att utreda
folks motiv för att tillhandahålla
informationen. I detta måste jag
återigen hålla med henne. Viktig
information kan ibland komma
från rätt motbjudande källor. Det
som är bra för allmänheten kräver
icke desto mindre sådan publicering.

PÅ BOSÄTTARSIDAN är det flera
judiska fascistiska organisationer
(förlåt men det finns inte någon
bättre benämning som passar in
här) som är generöst finansierade
av judiska miljardärer i USA. Som
det visar sig nu har dessa organisationer byggt upp ett nätverk
med spioner för att infiltrera
israeliska freds- och mänskliga
rättighetsgrupper. En av deras
agenter lyckades få den aningslöse Nawis förtroende; han som i
ett ögonblick av självförhärligande
skröt med att han hade röjt
namnen på arabiska mellanhänder
för försäljning av mark till de

Jag är emot dödsstraﬀ under alla
förhållanden. Jag är också mot
tortyr. Men jag har aldrig sett
något bevis för att den palestinska
säkerhetstjänsten har avrättat
mellanhänder för försäljning av
arabisk mark, fastän en del kan ha
gått igenom hårda förhör. Det
finns också en komisk synvinkel.
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Nawi anklagas för att ha haft
kontakt med utländska agenter,
ett brott som är lika med spioneri.
Vilka utländska agenter? Den
palestinska myndighetens säkerhetstjänst under Mahmoud Abbas
ledning. Men för bara några dagar
sedan avslöjade den israeliska
säkerhetstjänsten att de två säkerhetstjänsterna – den israeliska och
den palestinska – samarbetar
intimt för att förekomma arabisk
”terrorism” och att många israeliska liv har räddats på detta vis.
Så när är palestinsk säkerhetstjänst fiender och när är
kontakt med vem ett så allvarligt
brott?

En annan fråga gäller avslöjandet
att organisationer på den yttersta
högerkanten, finansierade av utländska (judisk-amerikanska) givare, bedriver ett omfattande hemligt
spioneri mot israeliska aktivister.
Hur kommer det sig att Shin-Bet
inte vet om det – eller om de vet –
varför håller de det då hemligt?
En sak är säker: israelisk politik
blir allt otäckare för var dag som
går. Klyftan mellan vänster och
höger håller på att bli en avgrund
av hat. Högern använder metoder
som påminner mig om det jag
som barn såg i Tyskland 1933.

Uri Avnerys kolumn den16 januari 2016
Ur http://zope.gush-shalom.org/home/en/channels/avnery/1452867180
Översättning: Anja Emsheimer

Det finns kanske inte utrymme för
mänskliga rättigheter i Israel
De som försöker olagliggöra grupper som kämpar för mänskliga rättigheter
därför att de får ekonomiskt stöd från utlandet, kommer med ett mycket
tydligt budskap: mänskliga och medborgerliga rättigheter är inte självklara
värden i Israel.
Vänsterorienterade israeler har i
åratal varnat för att ockupationen
en dag kommer att straﬀa sig själv
– att de orättvisor som hemsökt
palestinier i territorierna så småningom kommer att underminera
det demokratiska systemet i
Israel.

kan accepteras så länge den inte
är till förfång för ockupanten. Men
när allt kommer omkring låter
varningar om att ”ockupation
korrumperar” rimliga, och två händelser den här veckan illustrerar
precis vilken ruskig profetia det är.
Israels högsta domstol godkände i
veckan avslag på rättshjälp till de
huvudmisstänkta för det upprörande mordet på familjen

Sådana varningar är problematiska eftersom de innebär att
militär ockupation på något vis
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Dawabshe. Dessutom avslöjades
att Shin Bet med tillstånd av justitiekanslern har använt extraordinära förhörsmetoder, eller som alla
andra kallar det – tortyr.

framställa sig som mer höger än
högern själv.
Den inställningen är dessvärre
liktydig med ett angrepp på medborgerliga rättigheter i jämställdhetens namn.

Att använda tortyr och förvägra
människor deras grundläggande
rättigheter är inget nytt för den
israeliska säkerhetstjänsten. För
bara några månader sedan var
Shin Bet tvungna att erkänna att
man för något år sedan olagligt
använde tortyr mot kanske dussintals med palestinier. Som i den
palestinska feministiska lagstiftaren Khalida Jarrars fall föredrar
staten ofta att sätta palestinier i
administrativt förvar i stället för att
lägga upp ett juridiskt fall för att
fängsla dem.

Den andra händelsen som kastar
en allt mer olycksbådande skugga
över värdet i och skyddet av
medborgerliga rättigheter är den
pågående kampanjen som utkämpas mot organisationer som
arbetar för att främja detta. Den
oﬀensiven nådde nya höjder i
veckan när en högerinriktad organisation med koppling till högre
ledamöter av den israeliska regeringen anklagade organisationer
för mänskliga rättigheter, och
enskilda aktivister, för att vara
utländska agenter som arbetar för
fientliga regeringars skamliga
agendor.

Dessa kränkningar av grundläggande medborgerliga och mänskliga rättigheter såsom att faktiskt kunna få försvara sig inför
domstol och inte få sin kropp och
värdighet kränkt med tortyr - de
överskrider nu Israels etnoreligiösa
klyfta. Och dessa missförhållanden får stöd inte bara av den
israeliska regeringen utan även av
majoriteten av oppositionspartierna.

Budskapet, som påminner om en
lika skandalös och antisemitisk
videoinspelning tidigare i år, är
tydligt: mänskliga och medborgerliga rättigheter är inte värden
som är inbyggda i det israeliska
samhället. Mänskliga rättigheter
och opposition mot ockupationen
är påtvingade utifrån och enbart i
syfte att skada den judiska staten,
dess medborgare och globala
framtoning, påstår organisationer
som Im Tirzu, NGO Monitor med
flera.

Terrorism är terrorism är terrorism,
det tillkännagav politiker från hela
den politiska skalan, efter morden
i Duma, det värsta fallet av ”judisk
terrorism” på senare år. Israel
måste behandla judiska terrorister
”precis som deras bröder – islamistiska terrorister”, deklarerade
vid den tiden oppositionsledaren
Isaac Herzog i ett försök att

En sådan världsåskådning lämnar
inte något rum för idén att israeler
med samvete, utan något ekonomiskt motiv skulle kunna besväras
11

av dubbla rättssystem för medborgare från olika samhällsklasser
och frågor som i huvudsak grundar sig på etniska och religiösa
kriterier. Den lämnar inte plats för
tanken att israeler, som skulle vilja
starta organisationer som bekämpar den egna regeringens användande av tortyr – mot någon. Den
tillåter inte heller tanken att Israels
egna söner, dess frontsoldater
som skickas ut för att utföra sitt
uppdrag i de ockuperade områdena, skulle kunna ha samvetskval och känna behov av att prata
om vad de gjort för sitt land.

tidigare israeliska soldater som
bekämpar ockupationen. Attackerna kommer från landets nationella polismyndighet, försvarsministern, utbildningsministern,
och t.o.m. självaste presidenten.
Kritiken av organisationen har
sällan med deras budskap och
aktiviteter att göra. I stället
tenderar attackerna att bli ad
hominem (osakliga, AE) och
fokusera på varifrån de får pengar
och vilka de talar med.
Den förföljelse som pågår i Israel
av NGO´s som kämpar för mänskliga och medborgerliga rättigheter
i Israel – och de värden de representerar – är förvisso oroande,
men det är inte förvånande. Liknande tendenser har dokumenteras runt om i världen, ofta med
mycket större våldsamhet. Och
ingen borde bli förvånad över att
ett land som i fem årtionden har
urskuldat systematiska kränkningar av medborgerliga och
mänskliga rättigheter för en
befolkning, skulle skygga för att
försvara dessa värden mot vågor
av populism, särskilt inför en
hotande internationell isolering.

Kort sagt, de som anklagar
mänskliga rättighetsorganisationer
för att vara utländska agenter
säger att mänskliga rättigheter inte
har något värde i Israel.
Och medan den aktuella kampanjen med provokationer mot den
israeliska vänstern, och i synnerhet mot mänskliga rättighetsorganisationer, drivs av organisationer som representerar en minoritet av israeler, är vågen av folkligt
stöd som de använder sig av –
mycket mer mainstream. Initiativ
som är inriktade på mänskliga
rättighetsgrupper – eller ”vänsterNGO´s” som de numer hänvisar till
– har letts och sponsrats av alla
från Labor till regerande Likud och
förre utrikesministern Avigdor
Liberman. Från den politiska
mittfåran, inte extremgrupperna.

Den berättelsen är inte ny men
ändå bara i sin begynnelse. Det
brukade vara det judiska privilegiet som erbjöds israeliska
mänskliga rättighetsaktivister att
få en viss grad av immunitet mot
politisk förföljelse, något som
palestinierna har lidit av i årtionden. Med den rådande högerregeringens fasta grepp om makten,
ingen skönjbar opposition i sikte
och ingen som ens diskuterar ett

Attackerna kommer också från allt
fler håll. I synnerhet har Breaking
the Silence de senaste veckorna
blivit måltavla, en organisation av
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slut på ockupationen, kan man
lugnt säga att det värsta ännu inte

har kommit.

Michael Schaeﬀer Omer-Man
Publicerat den 16 december 2015
http://972mag.com/maybe-theres-no-room-for-human-rights-in-israel/
114828
Översättning: Anja Emsheimer

Vad säger en fängslad palestinsk
politiker om israelisk demokrati?
Khalida Jarrar dömdes denna vecka till 15 månaders fängelse för sitt
medlemskap i en illegal organisation och för uppvigling, men var
rättegången i en militärdomstol rättvis?
Khalida Jarrar är politisk fånge.
Ofer militärdomstol som i måndags dömde den palestinska
parlamentarikern till 15 månaders
fängelse för medlemskap i en
illegal organisation och för uppvigling, är en politisk domstol som
straﬀade henne för hennes politiska aktivitet och enbart för den. Det
innebär att Israel, som utger sig
för att vara en demokrati, har
politiska fångar, politiska arresteringar och politiska fängelsedomar, åtminstone i de ockuperade territorierna.

ning av en militärorder som tillät
henne att bo endast i Jerichoområdet, långt från hennes hem.
Inget annat brott nämndes. Senare åtalades hon på tolv olika punkter, en del av dem löjliga och
t.o.m. skandalösa, som att vara
med på en bokmässa och att avlägga kondoleansbesök. I slutändan dömdes hon i en försvarsuppgörelse på två åtalspunkter.
En militär domare gav för länge
sedan order om hennes frigivelse;
en annan att hon skulle hållas
fängslad ända till slutet av rättegången; och militäråklagaren hotade henne – och i grund och
botten även domstolen – genom
att säga att om hon skulle friges,
skulle hon fängslas utan rättegång, med andra ord sättas i
administrativt förvar. Detta är inte
det sätt som ett rättssystem beter
sig i en korrekt ledd stat.

Rättegången mot Jarrar bevisade
än en gång den oacceptabla motsättningen mellan å ena sidan rättsäkerheten och principerna om
rättvisa och det militära rättssystemet å den andra. Det senare
har inget samband med det förra.
Jarrar arresterades i april i sitt hem
i Al-Bireh. The defense establishment hävdade då att skälet till
arresteringen var hennes kränk-

Inte ens det faktum att Jarrar är
lagstiftare, parlamentsledamot, en
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av sitt folk vald representant – en
post som borde garantera henne
immunitet mot politiska anklagelser – gav henne ett ögonblicks
försvar. Israel behandlade henne
brutalt, precis som alla palestinier
behandlas som Israel menar är
suspekta.

vägen och vittnesmål som kommit
fram under påtryckning.
Det faktum att Jarrar kastades i
fängelse till följd av hennes politiska aktivitet, i uppdrag av The
Popular Front for the Liberation of
Palestine är först och främst en
anklagelse av staten Israel som
ställer politiker inför rätta på grund
av deras legitima motstånd mot
ockupationen, och till och med
dömer dem till fängelse. Jarrar
och hennes advokater beslöt att
acceptera försvarsuppgörelsen för
att förkorta hennes rättegång och
därmed längden på interneringen
fram till slutet av rättegången. Men
den svarta flaggan som vajar över
det skamliga fängslandet av en
palestinsk parlamentsledamot
kommer att fortsätta vaja över
staten Israel och vanära dess
fångvaktare samt, framför allt,
dem som är ansvariga för dem.

Först försökte man hålla henne
borta från hennes hemstad genom
en drakonisk militärorder. Sedan
försökte man sätta henne i administrativt förvar, något som inte är
mindre godtyckligt. Slutligen, och
efter att allmänna och internationella påtryckningar för att få
henne frisläppt hade intensifierats,
var medlemmar i det militära
rättssystemet tvungna att hitta på
en anklagelse mot henne - det
mesta i den misslyckades som
bekant. I huvudsak var detta ett
plåster som åtminstone delvis
grundade sig på dubiösa bevis,
inklusive svävande bevis ryktes-

Ledaren i Haaretz den 9 december 2015
http://www.haaretz.com/opinion/1.690813
Översättning: Anja Emsheimer

Mellanösterns enda semi-demokrati
Nu är det dags att kämpa för en sekulär demokrati som tillhör alla sina
medborgare.
Det måste sägas högt och ljudligt:
högerns uppsving är inte tillfälligt,
ockupationen består och Israel är
en stat med två regimer: Den ena
är bra och månar om judar; den
andra är dålig, ond och diskriminerar palestinier. Nu är det dags
att bekämpa den. Låt oss säga att

allt som förföljarna inom högern
drömmer om kommer att inträﬀa.
The New Israel Fund upphör att
finnas till, likaså Breaking the
Silence. Gideon Levy och Amira
Hass försvinner. Haaretz tar
samma väg som Davar, Hadashot
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och A1 Hamishmar, samtliga
tidningar i välsignat minne.

vadhelst den ville: härja fritt i
territorierna, annektera och förtrycka därför att den dåraktiga
vänstern fick allt att bli koscher.
När de byggde uppe på bergstopparna, stal mark och fråntog
de ursprungliga invånarna arvsrätten till territorierna, reste vi runt
i världen och lugnade Israels
supportrar och oss själva. ”Det är
tillfälligt” lovade vi. ”Någonting
kommer att hända nu när som
helst.” Hillary Clinton kommer och
John Kerry kommer att återvända,
Barack Obama kommer att orera
och Benjamin Netanyahu är på
Bar Ilan- universitetet.

Meretz håller på att dö, ordföranden för Joint Arab List, Ayman
Odeh, följer sina belackare och
håller käften, Isaac Herzog och
hans arbetarparti fortsätter med
sin pratglada tystnad och Reuven
Rivlin, vår president, har slutat att
ha åsikter. Det är i sanning den
messianska tidsåldern.
Från tidig gryning till nattens sista
vaktpass måste vi lyssna på hela
raden av olika ideologiska åsikter,
från Erel Segal, Irit Linur, Hagai
Segal, Sheldon Adelsohn och
Baruch Marcel till Ariel Eldad,
Yoaz Hendel och Israel Harel.
Ingen kommer att hindra dem från
att förvandla Israel till en pariastat
och, konstigt nog, från att känna
sig förföljda och beklagansvärda
eftersom denna märkliga värld –
demokratisk och laglydig kommer att fördriva oss.

Och medan retoriken om ”två
stater” är framgångsrik i en värld
av ord, i en värld av handlingar, är
det den segerrika högern som
härskar. Och ändå längtar den
efter mer. Skorpionen vill döda
grodan som om och om igen bar
den över ån.
Det är dags för alla vänsterns
prinsar och alla deras grodor att
sluta tjäna högerns självdestruktiva mekanismer som i dagens Israel tillämpas för fullt. Vi
måste öppet och entydigt erkänna: Högerns uppsving är inte
tillfälligt, ockupationen består och
Israel är en stat med två regimer:
En är bra som månar om judar;
den andra är dålig, ond och
diskriminerar palestinier. Från och
med nu handlar striden inte om att
ha illusioner om en fred som finns
runt hörnet; inte heller om att
skapa en illusorisk verklighet enligt
vilken ett avtal om separation
vilket ögonblick som helst och helt

Kära läsare, det här är inte någon
konstig mardröm som en förföljd
vänsteranhängare drömmer. Det
är det aktiva idealet hos många
ledare och representanter för
högern, kanske t.o.m. hos majoriteten av dem. Och jag säger: Nu
går vi. Det är viktigt att detta
händer. Vi får inte stå i vägen för
er. Tvärtom, ni har vår välsignelse,
gå ut och ge allt ni kan. Det är ni
som är i regeringen, ni är regeringen, gör vad ni vill med den.
Och en dag kanske vi möts igen i
röstbåset (om något sådant
fortfarande finns kvar då). Högern
kunde under många år göra
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ur intet kommer att uppenbara sig
och frälsa oss. Det här är en strid
på liv och död, mellan en dålig
enstatsregim och en stat som är
bra för båda folken. Den israeliska
vänstern (vars existens är oviss)
måste
utan att skräda orden
säga: Vi har tröttnat på att vara
ett litet fikonlöv åt er stora
nakenhet. Låt oss få se er gå ut i
världen utan vårt skydd. Låt oss få
se er skryta igen om att Israel är
”den enda demokratin i Mellanöstern.” En demokrati med en
röst, en etnisk grupp, en religion,
en premiärminister och en allmän
opinion. Det finns förebilder för
detta i världen, Nordkorea till
exempel, och den internationella
inställningen gentemot dem.
Enbart ni är ansvariga och enbart
ni kommer att få ta konsekvenserna.

rasa ihop av sig självt. Den
kommer att falla i era händer om
ni är färdiga med ett värdigt
alternativ.

Det måste även sägas till samma
svaga vänster: Börja inte med
tomma krav på ”ansvar” och att”
vi får inte överge staten” och allt
det andra som slutar med att man
sitter runt kabinettsbordet. Israels
tuﬀa politik kräver två saker som
ni inte har. Den första är att
erbjuda ett helt och fullständigt
alternativ och kämpa för det med
näbbar och klor. Den andra är att
låta processer mogna och fullbordas. Ingen har utnämnt er till
att rädda högern. Låt Bibi-ism ha
sin gilla gång och den kommer att

Och det räcker inte. Vare sig vi
fortsätter att tiga eller inte, vare sig
vi vill det eller inte så är dessa
dagar redan här. Tiden är inne för
att kämpa för en sekulär demokrati som tillhör alla sina medborgare, där religion och staten är
totalt åtskilda, där de oﬀentliga
medlen distribueras rättvist och
transparent, där det finns full
konstitutionell jämlikhet mellan
män och kvinnor, majoritet och
minoritet, religiös och sekulär, som
älskar fred, är generös och varken
ockuperar eller annekterar.

Alla måste inse det uppenbara. Ett
kallt (för tillfället) inbördeskrig
rasar i Israel mellan Im Tirtzu och
Breaking the Silence. Den förstnämnda är i maktposition och
trots deras gnäll är den en kraft
med en rå styrka när den är som
värst. För att besegra den måste
Breaking the Silence bli en stor
politisk rörelse som går längre än
det fruktansvärda ”micro” som
råder på Hebrons Shuhada Street,
och fullständigt bryta tystnaden
som omger det israeliska bedrägeriet: Israelisk demokrati är
döende. I sitt nuvarande tillstånd
är det den enda semi-demokratin i
Mellanöstern.

Avraham Burg den 20 december 2015
http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.692851
Översättning: Anja Emsheimer

16

”Vad bör Israel göra?”
Israel attackeras av arabstater
som vill tillintetgöra landet så vad
bör Israel göra? Israeliska soldater
blir anfallna av knivbeväpnade
palestinska terrorister - vad bör
Israel göra? Iran har kärnvapenkapacitet och vill utplåna Israel
från kartan så vad bör Israel göra?
Hamas har bestämt sig för att
döda israeliska civila så vad bör
Israel göra? Och listan på saker
som gör det omöjligt för Israel att
alls göra något utom att beväpna
sig och sen attackera och döda
palestinier tar inte slut. Så det
finns inte något hopp eller skäl att
förvänta sig någon förändring.

ska vi göra” i en oförglömligt
talande lovsång före Israels attack
på Egypten 1956.
Dayan underblåste fruktan och en
känsla av öde när han beskrev de
stackars flyktingarna på Gazaremsan som ”väntade på att få
slakta oss och spilla vårt blod”
eftersom vi, som Dayan själv
tillstod, ”tog deras mark och
gjorde den till vår”. Men, förklarade han, vi gjorde så för att vi inte
hade något val eller ”vad skulle vi
göra?” efter tusentals år i exil och
ständig förföljelse; och i efterdyningarna efter nazisternas förintelse, har vi nu kommit tillbaka och
måste alltid leva av svärdet och
hålla hårt i det svärdet, ”för om vi
inte gjorde det, skulle dessa
blodtörstiga araber uppfatta det
som ett tecken på svaghet och
judiskt blod flyta på gatorna. Med
andra ord gör dessa blodtörstiga
araber kanske rätt i att hata oss
när de ser oss från andra sidan av
Gazas grindar. Men detta är en
verklighet utan något val för oss.
Det är vårt öde att alltid leva av
svärdet.

Nå, allt det där är verkligen bra
och jättefint. Det har varit den
oneliner som israeliska tjänstemän
har använt sedan den oﬃciellt
skapades kring 1956 av dåvarande general Moshe Dayan (och
dessförinnan då och då använd av
sionister) för att berättiga alla brott
som staten Israel begick). Moshe
Dayan var en oduglig och feg
krigsbrottsling som blev mycket
känd genom sin ögonlapp. Han
var också en horbock och ryktbar
genom sina antikvitetsstölder (det
sägs att när Ben-Gurion, Israels
första premiärminister, fick höra
att Moshe Dayans omättliga
sexbegär höll på att bli pinsamt,
svarade: ”Än sen då! Kung David
var också kvinnojägare och ändå
var han en stor kung”). När Dayan
var försvarsstabschef i Israel,
uttryckte han denna ursäkt: ”vad

Vad lägligt!
Anledningen till att Israel begår de
brott man begår är att Israel inte
har något val. I en intervju som
chefen för den israeliska underrättelsetjänsten gav för flera år
sedan beskrev han hur läkare i
israeliska sjukhus blundar när
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agenter kommer för att tortera
sårade ”terroristmisstänkta” på
sjukhuset. Han beskrev hur de
”drar lite i slangarna och sen, rätt
snart ´börjar araberna prata´”.
Sedan lade han till att ingen
förstås tycker att det här är bra,
men vad ska vi göra? Han urskuldade den mest omoraliska
och förfärliga tortyr av människor
som sjukhuset vårdar, läkarna
blundar och agenterna gör det de
ska, med samma skamlösa ursäkt
”vad bör Israel göra?”.

inte hade något val. Det långsamma folkmordet på palestinier
urskuldas med att Israel inte har
något val, mordet på tusentals i
Gaza berättigas med att Israel inte
har något val, och så vidare och
så vidare. I amerikanska media
gick man ännu längre och tillade:
”Vi skulle ha gjort samma sak”
som om detta skulle ge mer tyngd
åt argumentet ”vad bör Israel
göra”.
Kanske är det dags att mer seriöst
fundera över denna fråga och se
om det finns något svar. Vad
förväntas av en soldat att han gör:
dra iväg från palestinska städer,
byar och bostadsområden. Montera ner muren och alla checkpoints på vägen ut. Vad kan Israel
göra med raketer från Gaza? Häv
belägringen av Gaza, montera ner
muren och checkpointsen där och
låt folket i Gaza får den frihet de
förtjänar. Vad bör israeler göra?
Om de inte tycker om att bo i ett
land med en arabisk majoritet, kan
de ge sig iväg någon annanstans
eller ta itu med saken och om de
väljer att stanna – uppföra sig som
invandrare i stället för kolonisatörer. (Denna distinktion är
viktig, det var min systerson Guy
Elhanan som klargjorde den för
mig.)

I oktober 2015 när jag var i
Jerusalem, tittade jag på ett
nyhetsprogram i israelisk TV. I
programmet intervjuades den
palestinska knessetledamoten
Mohammad Baraka från The Joint
Arab List, det tredje största partiet
i det israeliska parlamentet. Även
han fick frågan ”vad ska en soldat
göra när en palestinier närmar sig
honom och viftar med en kniv?”
När Baraka började tala om
ockupationen, blev han avbruten
och tillsagd att det han sade inte
är relevant, samt att hålla sig till
frågan. Med andra ord har den
israeliska ockupationen av Palestina inget att göra med något av
allt detta och ”vad en soldat bör
göra?” Var vänlig och säg att det
som israeliska soldater gör är
berättigat, att massmorden av
palestinier är OK för ”vad bör
israeler göra?”. På israelisk TV har
man alltid med palestinier för att
förlöjliga dem eller uppmana dem
att hålla käften.

Israel ska frige alla palestinska
fångar, upphäva alla lagar som ger
judar exklusiva rättigheter i Palestina, upphäva lagen som förbjuder
palestinier att återvända till sin
mark och till flyktingarna och
deras avkommor avsätta de miljarder dollar som kommer att behö-

Den etniska rensningen av Palestina berättigade man med att judar
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vas för att betala skadestånd.
Sedan bör Israel kräva fria val
enligt principen en person - en
röst, där alla som bor i Palestina-

mandatet röstar som jämlikar. Det
är var Israel borde göra.

Miko Peled, den 30 december 2015,
”Information Clearing House”
Miko Peled är en israelisk författare och aktivist som bor i USA. Han föddes
och växte upp i Jerusalem. Hans far var den framlidna israeliska general
Matti Peled. Han drevs av en personlig familjetragedi att utforska Palestina,
dess folk och deras berättelser. Han har skrivit en bok om sin resa utifrån sitt
privilegierade israeliska perspektiv i förhållande till de förtryckta
palestiniernas. Peled talar om Palestina-frågan utifrån ett nationellt och
internationellt perspektiv. Peled stödjer bildandet av en enda demokratisk
stat i hela Palestina, han är också en stark anhängare av BDS.
http://www.informationclearinghouse.info/article43833.htm
Översättning: Anja Emsheimer

Medlemsavgiften 2016
Bästa JIPF-medlem, det är ett nytt år och med största sannolikhet (dvs
omkring 95% sannolikhet), har du ännu inte betalat in medlemsavgiften
för år 2016.
Hjälp oss genom att betala den så fort som möjligt.
290kr medlemskap inkl. JIPF-bladet
500kr plus: stödmedlemskap inkl. JIPF-bladet
140kr medlem stud/arbetslös/obemedlad inkl. JIPF-bladet
190kr endast årsprenumeration på JIPF-bladet
JIPF tar tacksamt emot gåvor

plusgiro 475 29 17-7
OBS; glöm inte att uppge ditt namn, adress, och gärna e-postadress
Styrelsen
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Varför jag vägrar
Mitt namn är Tair Kaminer, jag är 19 år. För några månader sedan avslutade
jag ett års volontärarbete i Sderot med israeliska scouter. Om några dagar
hamnar jag i fängelse.
Under ett helt år var jag volontär i
Sderot och arbetade med barn
som bor i en krigszon, och där
bestämde jag mig för att vägra
göra militärtjänst i Israel. Min
vägran bottnar i min vilja att bidra
till mitt samhälle och göra det till
en bättre plats, det är också en
del av en pågående kamp för fred
och jämlikhet.

skapar vi en generation av hat
som endast förvärrar saker och
ting. Vi måste stoppa detta nu.
Det är anledningen till att jag
vägrar: jag vill inte ta någon
aktiv del i ockupationen av de
palestinska territorierna och i
den orättvisa som begås mot
det palestinska folket under
denna ockupation. Jag tänker
inte delta i denna hatspiral i
Gaza och Sderot.

Barnen som jag arbetade med
växte upp i hjärtat av konflikten
och genomled svåra erfarenheter
redan vid tidig ålder, erfarenheter
om hos många av dem var
grunden till stort hat, ett hat som
man kan förstå, särskilt hos små
barn. Precis som dessa barn lär
sig många barn som bor på
Gazaremsan och på resten av de
ockuperade palestinska territorierna i en ännu tyngre verklighet, att hata den andra sidan.
De kan inte heller klandras. När
jag tittar på alla dessa barn
tillsammans, på nästa generation
på båda sidor och den verklighet
de lever i – då ser jag fortsättningen på detta trauma och denna
plåga. Och jag säger: Nog så!

Datumet för min mönstring var
satt till den 10 januari 2016. Den
dagen ska jag anmäla mig i Tel
Hashomer, basen för introduktion, och deklarera min vägran
att tjänstgöra i det militära och
min vilja att i stället göra civil
tjänst.
I samtal med nära och kära har jag
anklagats för att skada demokratin
genom att inte lyda landets lagar.
Men palestinierna på de ockuperade territorierna lever under
den israeliska regeringens regler
fastän de inte har valt den. Jag
tror att så länge som Israel
fortsätter att vara ett land som
ockuperar, kommer det att fortsätta att fjärma sig från demokrati.
Så min vägran är en del av
kampen för demokrati och inte
någon antidemokratisk handling.

I åratal nu har man inte kunnat
skönja någon politisk fredsprocess, inga försök att ge vare
sig Gaza eller Sderot någon fred.
Men så länge som den våldsamma militära vägen fortsätter,
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Jag har också fått höra att jag
undviker mitt ansvar för staten
Israels säkerhet. Men såsom
kvinna som ser alla människor
som jämlikar och deras liv som
lika mycket värda, kan jag inte
acceptera det säkerhetsargumentet så länge som det faktiskt
bara gäller judar. Särskilt nu då
vågen av terror fortsätter, är det
klart att militären inte skyddar ens
judar, eftersom det inte går att
skapa säkerhet under en ockupation. Säkerheten kan bara
skapas när det palestinska folket
lever i frihet och värdighet i en
oberoende stat vid sidan av Israel.

eller t.o.m. israelers som lever i
västra Negev (nära Gaza).

Det fanns också de som var
oroliga för min personliga framtid i
en stat där det är så viktigt med
militärtjänst. De föreslog att jag
skulle göra den oavsett mina
åsikter, eller åtminstone inte vägra
oﬀentligt. Men tack vare alla
svårigheter och bekymmer väljer
jag att vägra oﬀentligt. Den här
staten, det här landet, det här
samhället är alltför viktiga för
mig för att jag ska förbli tyst.
Jag uppfostrades inte att bry
mig bara om mig själv, mitt liv
har hittills handlat om att ge och
ta socialt ansvar.

Vi, de unga, måste förstå meningen med detta beslut på djupet. Vi
behöver förstå dess följder för vårt
samhälle. Efter att ha gjort det
blev mitt beslut att vägra. Militärfängelse skrämmer mig mycket
mindre än att vårt samhälle förlorar sin mänsklighet.

Vi får höra att det inte finns
något annat sätt än det våldsamma militära. Men jag tror att
det är det mest destruktiva sättet,
och att det finns andra sätt. Jag
vill påminna oss alla om att det
finns ett alternativ: förhandling,
fred, optimism, en sann vilja att
leva i jämlikhet, säkerhet och
frihet. Vi får höra att militären
inte är politisk, men att tjänstgöra
i det militära är ett politiskt beslut
av stor betydelse precis som att
vägra.

Tillägg:
I det senaste utskicket av The
other Israel fanns följande att läsa
om Tair:
På söndag (den 31 januari) kl.
12.00 återvänder Tair Kaminer till
IDF´s introduktionscenter för att än
en gång inför befälen där bekräfta
sin avsikt att vägra tjänstgöra i
IDF. Detta efter att ha tillbringat 20
dagar i militärfängelse. Den här
gången får hon sällskap av Tanya
Golan, 19 år, från Beit Shean, som
efter att ha följt kampanjen för Tair
har bestämt sig för att själv vägra
göra militärtjänst. Båda antas
genomgå arméns ”disciplinära
rättegång” (en ”snabbrättegång”

Jag önskar att min vägran –
även om jag betalar ett personligt pris för den – ska bidra till
att ockupationen kommer upp
till ytan i den oﬀentliga diskursen i Israel för så många israeler
känner inte av ockupationen och
glömmer den i våra liv som är så
trygga jämfört med palestiniers,
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med ett befäl, utan advokater eller
vittnen, som vanligtvis inte pågår
längre än fem till tio minuter)
varefter de torde skickas till
militärfängelse. Dussintals med
demonstranter kommer att vara

närvarande för att följa de två
unga kvinnorna till grindarna vid
introduktionscentrets grindar, vid
Tel Hashomer (öster om Tel Aviv)
och kräva deras frigivande samt
ett slut på ockupationen.

Tair Kaminer
Översättning: Anja Emsheimer
http://tomov.gr/en/2016/01/10/my-name-is-tair-kaminer-i-am-19-a-fewmonths-ago-a-finishes-a-year-of-volunteering-with-the-israeli-scouts-insderot-in-a-few-days-i-will-be-going-to-jail/

Tania's Statement
Tania Golan is an anarchist, a vegan, an activist in ecological struggles
and a member of Ahdut-Wihdeh-Unity. She refuses to take part in the
Zionist army. We publish her Declaration of refusal, which includes her
reasoning and her social criticism.
Deciding to join or not to join the
army is a political decision which
everyone should be able to make
on their own. I protest the law
that threatens young teenagers
into joining the army.

fear is exploited as a distraction
and prevention of profound
thought.
One can not build a just society
based on injustice. I refuse to
take part in a racist, fascist,
discriminatory and oppressive
organization. I refuse to take part
in an organization which, for
decades, holds millions without
civilian rights.

I have no trust in authoritarian
hierarchy. The army is a hand of
the bourgeoisie, the government
and weapon manufactures. There
are those who profit from IsraeliPalestinian conflict and will never
let go of economic control over
the West Bank. These powers
have created racism and division.
Government spending on the IDF
(which also comes from the USA)
tends to grow from year to year
at the expense of education,
health-care and welfare; yet there
is no security - there are many
threats in Israel. I presume, our

On the other hand, they are
people like us, with the same
needs as us, who only want to
live their lives. Arrests, administrative detentions, harassment by
the army and Jewish settlers,
wage slavery, no welfare - we
cannot be safe if we give them
good reasons to fight us.
Tania Golan
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Israels skumma militärexport
Varför bryr sig utrikesdepartementet inte om huruvida israeliska vapen
hamnar i händerna på en rad personer som kränker mänskliga rättigheter
som exv. Sydsudan?
De som mest försvarar Israel
berömmer sig med att stödja ett
land som blomstrar och baserar
sig på skicklighet i start-up, och
respekterar demokrati och mänskliga rättigheter. Men vet de som
kallar Israel för ”start-up-landet”
och ”den enda demokratin i
Mellanöstern” hur indragen den
judiska staten är i vapenförsäljning
till en rad länder som kränker
mänskliga rättigheter?

Enligt departementets rättsuppfattning är det viktigt att
bevaka utländska säkerhetsstyrkors kränkningar av mänskliga
rättigheter – ”… och förtjänar att
utrikesdepartementet och alla
organisationer som deltar i övervakningen ständigt uppmärksammar detta”, men det är inte
tillräckligt viktigt för att lagstadga
om.
Så varför sätter sig utrikesdepartementet emot detta? Målet
med den ursprungliga lagen var
att tillåta departementet att kontrollera vapenhandlare som troligen
föredrar att blunda för de följder
som deras aﬀärer får. Vid en
tidpunkt då Israels namn inte
precis är synonymt med att vara
de som mest försvarar mänskliga
rättigheter, skulle man kunna
förvänta sig att ens regering gör
ett absolut minimum – åtminstone
för skenets skull – för att seriöst
försöka och försäkra sig om att
israeliska vapen inte hamnar i fel
händer.

Israels skumma förbindelse med
tyranniska regimer världen över
stack i söndags morse fram sitt
fula tryne när utrikesdepartementet invände mot en ny lagändring av en lag som skulle sätta en
gräns för israelisk vapenförsäljning
till länder som kränker mänskliga
rättigheter.
The Law For Oversight of Defense
Exports, godkänd 2007, tvingar
försvarsdepartementet att konsultera utrikesdepartementet före en
vapenförsäljning till ett främmande
land. Enligt lagändringen – som
stöds av Zehava Galon i Meretz
och Tamar Zandberg – lär utrikesdepartementet i stort sett ha total
vetorätt över vapenförsäljningar.
Endast säkerhetskabinettet har
befogenhet att sätta sig över
departementets invändning.

Det är inte Israels nuvarande
anseende i världen som skulle
kunna påverka ett sådant beslut –
staten har försett och fortsätter att
med vapen förse en del av dem
som mest och värst kränker
mänskliga rättigheter. I en intervju
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n y l i g e n m e d Ay e l e t t S h a n i ,
Haaretz, beskrev chilenskfödda
Lily Traubman sina försök att
kräva ett avslöjande av Israels
säkerhets- och utrikesrelationer
med den brutala Pinochet-regimen med ansvar för att ha kidnappat, mördat och torterat tiotusentals medborgare – inklusive
hennes far.

fick de utbildning av Shin Bet
(säkerhetstjänsten) här? När
dokumenten är avslöjade, kommer
vi att kunna förstå hur infrastrukturen för diktaturen arbetade och
hur djupt Israel var inblandat.
Israel sålde också vapen till Sydafrikas regering under apartheidtiden; man sålde vapen till El
Salvador under inbördeskriget, då
det var vardagsmat för den salvadoranska militären att systematiskt och brett kränka mänskliga
rättigheter; det finns bevis för att
man sålde vapen till huturegeringen då den genomförde
folkmord på tutsibefolkningen i
Rwanda (en domstol i Tel Aviv
avslog en begäran om att dokumentationen om vapenexport till
hutus skulle avslöjas).

Alla vapen som den chilenska
polisen hade var israeliska. I Chile
gick jag omkring med ett foto på
min bror i uniform. Vid checkpoints och visiteringar kunde jag
ta fram fotot och berätta för dem
att det var min bror som var oﬃcer
i IDF – även om han bara var
vanlig soldat – och det löste alla
problem. Den chilenska armén var
en stor beundrare av den israeliska armén. När Pinochet ville
besöka Israel, hotade han att om
man inte tog emot honom här,
skulle han säga upp ett stort
vapenavtal. Ingen diktator i världen, hur grym han än är, kan leva
utan internationellt stöd. Diktaturen i Chile varade så länge som
den gjorde därför att det fanns
länder som stödde den, och Israel
var ett av dem.

Helt nyligen har fokus dock legat
på Sydsudan som Israel kontinuerligt har skickat vapen till och
tränat deras regeringsstyrkor sedan landet förklarade sig oberoende 2011. Itay Mack, åklagare
och expert på israelisk vapenindustri, vädjade till försvarsdepartementet om att avbryta
krigsexport till landet. Hans vädjan
avslogs.

…Det är uppenbart att den
vapenförsäljning och även den
utbildning som den chilenska
underrättelsetjänsten försåg Israel
med finns dokumenterad. Det
finns information om de saknade
judarnas öde i Chile. Kanske finns
det t.o.m. information om min far.
De som torterade honom, som
dödade honom – var är de?
Kanske var de här i Israel? Kanske

Under bara 2014 registrerade
israeliska vapenföretag en 40%-ig
ökning av export till enbart afrikanska länder, vilket ger upphov
till oro för att vapen kan tänkas
hamna i händerna på antingen
förtryckande regeringar eller militanter. Den israeliska regeringen
publicerar inte detaljer i alla sina
vapenavtal.
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I en intervju nyligen med Haaretz
beskrev Mack hur Israel nu fyller
det tomrum som USA och Europa
lämnat bakom sig:

militärt kunnande eftersom man
har hållit en civilbefolkning under
militärt styre i nästan 50 år. Eller
enligt Mack: ”Generalerna i Guatemala fattade att deras konfrontation med den (lokala) indianbefolkningen är mycket lik situationen i Israel.”

Vi vet att Israel säljer vapen till
Azerbajdzjan, Sydsudan och
Rwanda. Israel tränar förband som
skyddar presidentstyren i afrikanska stater. Enligt rapporter
händer detta i Kamerun, Togo och
Ekvatorialguinea – ickedemokratiska stater, en del av dem
diktaturer, som dödar, plundrar
och förtrycker sina medborgare.

Kommer det kravet att även i
fortsättningen väga upp världens
allt större otålighet med upphovet
till Israels expertis, ockupationen
som Israel försäkrar endast är
tillfällig? Vad kommer att hända
med Israel om deras exportmarknad för försvar begränsas till
diktatoriska skurkregimer?

Israels konkurrensfördelar i vapenhandeln är att man kan sälja
vapen som är testade i strid, och

Edo Konrad
Publicerad den 22 november 2015
http://972mag.com/who-will-stop-the-flow-of-israeli-arms-to-dictatorships/
114080/
Översättning: Anja Emsheimer

Pesach: Fira icke-traditionell seder med JIPF
När? Söndagen den 24:e april, kl.16
Var? I bostadsrättsföreningen Vägarens lokal på Kocksgatan 9,
Stockholm. Porttelefon: Vägaren.
Hur? Det blir knytkalas. Ta med dig något gott och pesachaktigt. Ta
gärna med dig familjen/vänner/bekanta !
Vin kommer att finnas till självkostnadspris.
Anmäla sig till vem? Julianna, antingen på julwei@ymail.com eller
på hennes mobil 070 7817016, senast en vecka före.
Välkomna!
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Om Palmepriset och de två pristagarna
Fredagen den 29 januari delades
Palmepriset ut till den israeliska
journalisten Gideon Levy och den
palestinska pastorn i Betlehem Mitri
Raheb i riksdagens andra kammare.
Intresset var enormt och salen full till
sista plats av diplomater, politiker
och representanter för folkrörelser
som Palestinagrupperna och JIPF.

Sedan dess kan kartan visa vad
ockupationen har gjort med Västbanken som nu ser ut som en
schweizerost där israelerna tar jord,
vatten och andra resurser och
palestinierna puttas ner i hålen!
Mitri Raheb fortsätter: I Betlehem
som är omringat på tre sidor av
muren har muren tillsammans med
bosättningarna gjort att 86 procent
av jorden inte är under vår kontroll
och bosättarna exploaterar nu vår
jord, vårt vatten och våra tillgångar
genom muren som inte går längs
med gränsen utan skär djupt in i det
land som skulle få oss att växa och
skapa en hållbar ekonomi.

Pierre Schori höll inledningsanförandet och därefter fick de två
pristagarna motta priset ur Lisbet
Palmes egen hand. I var sitt tacktal
beskrev de situationen i sitt hemland
och prisets betydelse för arbetet för
demokrati och mänskliga rättigheter.
Mitri Raheb har grundat den
ekumeniska konsthögskolan Dar al
Kalima som betyder Ordets hem,
vars mål är att ge ungdomar verktyg
att skapa ett kreativt motstånd och
bygga hopp om en framtid.

Idag ser jag hur ockupationen bryter
ner vårt samhälle, en stad som inte
kan växa är dömd att dö, här finns
ingen framtid, jag ser arbetslöshet,
sociala spänningar, drogmissbruk,
kriminalitet och uppgivenhet bland
ungdomen. Detta är ingen naturkatastrof utan skapat av människor.
Ockupationen har inte bara berövat
oss vårt land utan också vår framtidstro och vårt hopp. Den äter sig in
i palestiniernas själ - men också in i
israelernas själ!

Gideon Levy är journalist på den
liberala tidningen Haaretz och en
röst som envist skrivit fram en annan
bild än andra israeliska media av
Israels roll som ockupationsmakt.
Han har dagligen färdats på ockuperat område för att kunna vittna om
arméns övergrepp och palestiniernas
brist på mänskliga rättigheter.

Men vi är inte bara förnekade våra
politiska och ekonomiska rättigheter
utan också vår rätt att beskriva vår
egen historia och vår rätt att läsa
Bibeln på vårt eget sätt och inte
genom eurocentriska post-Holocaust linser. Vi lider under alla de
som anser sig ha rätt att i Guds
namn förneka oss våra mänskliga

Mitri Raheb inledde sitt tal med att
påminna att det nästa år 2017 var
hundra år sedan Balfour-deklarationen då England gav bort Palestina
för att koloniseras och femtio år
sedan Israel ockuperade Västbanken, Gazaremsan och Golan.
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rättigheter. Vi kan inte kompromissa
om jämställdhet och pluralism och
därför kommer vi att bekämpa alla
försök att blanda samman religion
och stat. En religiös stat korrumperar
både religionen och staten.

pessimistiskt men bars av en stark
övertygelse att Israels nuvarande
kurs är förödande för Israel som
demokrati.
Gideon Levy: Bilden är svart och vit,
de som inte vill se det bidrar till att
Israel är på väg mot fascism, vi är
inte där ännu men snart. Det finns
oﬀer som tvingas leva under ockupationen och det finns förövare, som
förvägrar palestinier deras mänskliga
rättigheter och frihet. Israel är van att
se sig som världshistoriens enda
oﬀer efter andra världskrigets förintelse. Idag är det palestinierna.

Hur ser framtiden ut? Ger vi upp och
söker asyl och en framtid någon
annanstans? Nej, vi stannar kvar och
utmanar ockupationen tills den är
över och under tiden bygger vi en
palestinsk stat. Många unga palestinier har idag inga problem att tro
på ett liv efter döden. Men vi vill att
de hellre ska tro på ett liv hitom
döden! Vi vill inte att de ska drömma
om att dö för Palestina utan att leva
för sitt land och sitt samhälle. Priset
vi fått idag är en uppmuntran att
fortsätta på denna väg.

Och vi i Israel är de ansvariga. Jag
vill få israeler att vakna till den
verklighet som ligger i att bara ett
par mil från Tel Aviv där folk lever
sina bekväma medelklassliv pågår
ockupationen på deras bakgård
medan de väljer att blunda. Vi är alla
ansvariga, vi är alla bosättare! Vi har
byggt upp en apartheidregim där
israeler lever under andra lagar än
palestinier, där israeler färdas på
vägar förbjudna för palestinier, där
israeler har rörelse- och yttrandefrihet som palestinierna förvägras.
Detta system stöds av en majoritet
av det israeliska folket. De israeliska
politikerna är besatta av landets
säkerhet, när var det någon som
talade om palestiniernas säkerhet?

Tack Sverige som står upp för
internationell lag och mänskliga
rättigheter och tack Olof Palmes
fond för arbetet att hålla andan
sedan Olof Palme levande.
Gideon Levy verkar för fred och
försoning med en oförskräckta tro
på förnuftets seger i en region
förpestad av fördomar och våld,
propaganda och desinformation.
Han kommer själv från en fattig
flyktingmiljö, med föräldrar som
tvingades emigrera från det av
nazisterna ockuperade Tjeckoslovakien. Han har gjort försoningen
med det palestinska folket till sin
livsuppgift. Hans journalistik i
Haaretz står ut i den israeliska
oﬀentligheten där han är en ensam
röst i öknen. Hans tacktal till Palmefonden var mörkare och mer

Gideon Levy menar att tiden för en
tvåstatslösning har försuttits och att
det nu är för sent men ännu för tidigt
för en enstatslösning. Avsikten med
bosättningsprojektet, det mest
kriminella företaget i Israels historia,
var att långsamt fördriva palestinierna från deras land och nu ser vi
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att denna landgrabbing har lyckats.
Nu lever vi i mellanrummet. Det är
där vi måste arbeta för mänskliga
rättigheter istället för att slösa tid på
en tvåstatslösning. Han tillägnar sitt
tal den trettonåriga palestinska flicka
som förra veckan grep en kniv och
gick fram till den närmsta bosättningen och som omedelbart blev
avrättad av militären. Det är som
Margot Wallström hävdar, utomrättsliga avrättningar sker varje dag i
Israel. Netanyahu har nu förbjudit

Sveriges utrikesminister att besöka
Israel. Hur vågar han! Är han inte
rädd för eftervärldens dom?
Ständigt kritiserad och ofta hotad till
livet vill Gideon Levy påminna om
Israels moraliska blindhet inför
följderna av krig och ockupation.
Efter talen höll Bitte Hammargren,
Svenska Dagbladets f.d. Mellanösternexpert, en utfrågning av de två
pristagarna.
Maria Bergom Larsson

”We want you to live, not die, for Palestine.”
Det där citat har bitit sig fast. Att
leva för, inte att dö, för Palestina.
Problemet är bara att så många
palestinier inte ser någon framtid
idag, säger pastor Mitri Raheb,
när JIPF:s utsända, träﬀar honom
och den andre Palmepristagaren
Gideon Levy, dagen efter utdelningen av priset.

- Det är mer lockande att dö
än att leva för sitt land. Men
för mig är det viktigare att
leva för sin sak än att dö för
den.
Mitri Raheb har fått palmepriset
för sitt fredsarbete med ungdomar
som han erbjuder utbildning på
universitet Dar al Kalima i ett
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Betlehem, omgivet på tre sidor av
muren. Det finns mycket att fråga
Mitri Raheb om, och han svarar
tjänstvilligt på frågor om vad en
organisation som JIPF kan göra,
jämställdhetsfrågor och inte minst
om hur det är att leva som
förtryckt minoritet (kristen) bland
förtryckta.

dans visar på svårigheten att leva
under det patriarkala förtrycket
från två håll, dels det traditionella
palestinska samhället och svårigheterna att som palestinier överleva ockupationen, förtrycket från
israeliskt håll.
- De står just nu i begrepp att
ge sig ut på en turné i USA,
berättar Mitri Raheb för mig.

- Kristendomen föddes i Palestina och den hör hemma
där, liksom judendomen.

När jag letar på nätet så hittar jag
också mycket riktigt en liten video
och en foundraisingsida inför
turnén. För den som är intresserad
här är länken:
https://www.youcaring.com/diyardance-theater-490041

Och det finns många olika typer
av människor i Palestina, fortsätter
han. Vi har människor som är
svarta och andra som är blonda
och blåögda som ni svenskar. Han
skakar på huvudet åt min fråga
om det inte är ett problem att leva
som kristen minoritet och säger
att han hellre vill tro på Palestina
som ett pluralistiskt samhälle där
alla kan leva tillsammans oavsett
religiös tillhörighet. Och det låter
kanske vackert och rätt svårt att
ta till sig, men rätt snart glider
samtalet in på hans livsverk,
universitetet Dar al-Kalima där
unga får chansen att utbilda sig i
konst och kultur. Hans ögon lyser
när han berättar om framgångarna
och vad konsten betyder. Hur
konsten kan frigöra människor och
ge dem skönhet och verktyg till
det som han kallar för kreativt
motstånd. Han ger mig två
exempel på vad han menar med
creative resistance. Det ena är
filmen The Living of the Pigeons
av Baha Abu Shanab och det
andra är Diyar Dance Theater med
dansföreställningen WOMEN. Det
är tre unga kvinnor som med sin

Lika stolt är Mitri Raheb över den
prisbelönta dokumentären The
Living of The Pigeons av Baha
Abu Shaba som visats på en rad
dokumenärfilmfestivaler runt om i
världen.
Dokumentären visar den smått
absurda rusningstimmen, eller
rättare sagt timmarna, som palestinier tillbringar vid Checkpoint
300 som skiljer Betlehem på
Västbanken från Jerusalem. De
flesta börja köa redan vid halv två
tiden på morgonen för att kunna
ta sig till jobbet i tid, förklarar Mitri
Raheb. Filmaren Baha Abu Shaba
är son till en man som säljer allt
möjligt som man kan tänkas behöva vid gränsövergången i väntan på att bli kontrollerad och
genomsläppt.
- En film som denna eller en
föreställning som WOMEN
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kan göra mer än en föreläsning eller ett tal, säger han.
De visar båda mer än vad
ord kan uttrycka om förtrycket och ockupationen.

Israel och jag undrar om inte det
uttrycket stänger dörrar för fredliga samtal?
- Jag är journalist, svarar
Gideon Levy. Fredssamtal är
något för aktivister och
politiker men det är inte jag.
Jag säger vad jag vill.

Mitra Raheb tror på bildens
förmåga att förändra världen
medan den andre palmepristagaren Gideon Levy mer använt
sig av ordets. Under vårt samtal
om hur viktig skönheten och
kulturen är för att kunna uttrycka
sig fritt och inge hopp, har han
dock hållit sig tillbaka. Men när
han tar till orda svarar han först
och främst på min fråga om vad
ett litet land som Sverige och en
organisation som JIPF kan göra
och naturligtvis är omvärldens
uppmärksamhet och ett pris som
detta av största betydelse för
deras fortsatta arbete.

Att Gideon Levy är en stridbar
person har knappast någon kunnat undgå att märka. Vi diskuterar
inte alla de hot han mottagit och
att han och Cathrin Ormestad,
hans svenskfödda partner och
journalist även hon, stundtals
tvingats anlita livvakt.
- BDS kanske är ett sätt att
försöka motverka Israels
politik, kanske den bästa,
fortsätter Gideon Levy. Men,
tillägger han, omvärlden
tiger och låter Israel hållas.

På mina frågor om det finns en
fredsrörelse i landet och att jag
hört att många israeler som är mot
ockupationen lämnar Israel, svarar
han att fredsrörelsen är närmast
obefintlig och han inte kommer att
flytta.

Mitri Raheb tillägger att kanske är
”mjukvaran” som omvärlden
tillhandahåller, allt från know how
till mentalt stöd, farligare än
stridsvagnar!

- Det kanske är några tusen
hit eller dit som lämnar
landet (Israel) svara han,
men så kommer några tusen
nyinflyttade från Frankrike
exempelvis, så då jämnar
det ut sig

Det är viktigt att människor vågar
resar till Palestina och ser med
egna ögon hur människor lever.
För honom har det varit en rik
upplevelse att komma hit till
Sverige och se hur människor
lever här ett land som är fritt och
demokratiskt, säger Mitri Raheb.
Hur är det då med jämställdheten? I alla fredssamtal betonar
man hur viktig kvinnans roll är för
den fortsatta freden?

I sitt tal i Riksdagens andra kammare påpekade han att omvärlden
måste reagera för att rädda Israel
från sig självt. Han använde sig
också av uttrycket fascistiskt om
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Ja, här finns en hel del att göra,
det håller de med om båda två.
Gideon Levy säger med ett skratt
att han var feminist redan innan
han träﬀade Cathrin, men påpekar
att det förstås finns ekonomiska
olikheter inte minst, och så har vi
ju det militära. Mitri Raheb påpekar att hälften av eleverna i
hans kulturuniversitet är palestinska muslimer och att de flesta
av professorerna är kvinnor. Högt
utbildade kvinnor och det är klart
att man vill leva ett jämställt liv, så
även i praktiken inte enbart i
teorin. Han ger mig ytterligare ett
konkret exempel. 78 procent av
eleverna som går ut från skolan

får arbete, vi utbildar också inom
turistnäringen förklarar han när
han ser min förvånade min, men
det han vill berätta är att för tolv år
sedan startade man det första
fotbollslaget för flickor i Palestina
och idag finns det över tjugo
tjejfotbollslag. Och att en av hans
gamla elever Susan Shalabi har en
topposition inom fotbollsvärlden.
Hon är ansvarig för den internationella grenen av den palestinska fotbollslandslaget - Palestinian Football Association - (PFA)
- En ung palestinska, bara
några och tjugo år gammal!
Yvonne Ihmels

Länk till artikel om dokumentären The Living of The Pigeons:
http://www.bostonpalestinefilmfest.org/filmmaker/baha-abu-shanab/

Referat från filmvisningen ”Även de döda har ett namn”.
Måndag den 18 januari ordnade JIPF
en visning av filmen ”Även de döda
har ett namn” på biografen Zita,
tillsammans med Zita. Filmvisningen
besöktes av drygt 50 personer.
Filmen följdes av ett samtal med
Henry Ascher, Dror Feiler och Ricki
Neuman (tillförordnad chefredaktör
på Judisk Krönika) om antisemitism,
då filmen anklagats i SVT Debatt av
riksdagsman Tuve Skånberg (Kd)
och Föreningen Sverige-Israel för att
vara just anti-semitisk.

Samtalet modererades av JIPFs
styrelsemedlem Jakob Lindberg.
Ingen av diskussionsdeltagarna
ansåg att filmen var antisemitisk,
vilket gjorde att diskussionen kom
mer att handla mer generellt om
antisemitism i förhållande till att
kritisera Israel. Publiken fick efter
hand komma in med frågor och
påståenden som bemöttes av
panelen. På det hela taget var det ett
väldigt bra samtal, där många frågor
lyftes och möttes av ännu fler svar.
Daniel Bergman
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Vi har varit sionister så länge vi levt. Här är svaret
varför vi har valt att bojkotta Israel.
Vi har varit sionister så länge vi
levt. Liksom andra progressiva
judar grundade sig vårt stöd för
Israel på två övertygelser: dels
därför att en stat var nödvändig
för att försvara vårt folk från
framtida katastrof; dels skulle
varje judisk stat vara demokratisk
och omfatta de värden som de
universella mänskliga rättigheterna
innebär och som många tog som
en lärdom från förintelsen. De
odemokratiska åtgärder som Israel
vidtog för sin överlevnad, såsom
ockupationen av Västbanken och
Gaza samt att förneka palestinierna som levde där deras
grundläggande rättigheter, antog
man skulle bli tillfälliga.

I och med detta ”grundläggande
faktum” får amerikanska judar ett
etiskt dilemma. Kan vi fortsätta att
hylla en stat som ständigt förnekar
ett annat folk dess grundläggande
rättigheter? Men det innebär också ett problem sett ur ett sionistiskt perspektiv: Israel har slagit in
på en väg som hotar själva dess
existens.
Som i Rhodesias och Sydafrikas
fall kommer Israels ständiga
underkuvande av palestinierna
oundvikligen att isolera dem från
västliga demokratier. Inte endast
europeiskt stöd för Israel minskar
utan även den allmänna opinionen
i USA – som en gång tycktes
synnerligen stabil – har börjat att
ändra sig, särskilt millennialister.
En pariastatus internationellt sett
är knappast ett recept för Israels
överlevnad.

Men vi måste acceptera verkligheten: ockupationen har blivit
bestående. Nästan ett halvt sekel
efter sexdagarskriget har Israel
vant sig vid den apartheidliknande
regim som många av deras tidigare ledare varnade för. Bosättarna på Västbanken har ökat
trettiofaldigt, från ca 12 000 1980
till 389 000 idag. Västbanken
behandlas alltmer som en del av
Israel där den gröna linjen, som
avgränsar mot de ockuperade
områdena, är bortraderad från
många kartor. Den israeliska presidenten Reuven Rivlin deklarerade
nyligen att kontrollen över Västbanken ”inte är en fråga för
politisk debatt. Den är ett grundläggande faktum i modern sionism.”

På hemmaplan förvärrar ockupationen de demografiska påfrestningar som hotar att splittra det
israeliska samhället. Bosättarna
och de ultraortodoxa har blivit allt
fler vilket har underblåst judisk
chauvinism och ytterligare alienerat den växande arabiska befolkningen. I och med att Israel är
delat i allt mer oförenliga samhällen, riskerar man att förlora den
minimala ömsesidiga toleransen
som är nödvändig för varje demokratiskt samhälle. I en sådan
kontext blir våldet, som i den
senaste vågen av attacker i Jeru32

salem och på Västbanken, faktiskt
normalt.

tiska majoritet inte något behov av
att ta de svåra stegen som krävs
för en varaktig fred, som att fördriva sina landsmän från bosättningarna på Västbanken och
kännas vid den moraliska skamfläck av lidande som Israel förorsakat så många palestinier.

Slutligen hotar ockupationen den
säkerhet som den skulle garantera. Israels säkerhetsläge har
dramatiskt förändrats sedan krigen 1967 och 1973. Fred med
Egypten och Jordanien, de försvagade staterna Irak och Syrien, och
Israels nu överväldigande militära
överlägsenhet – inbegripet deras
(obekräftade) nukleära avskräckningsvapen – har gjort slut på
varje existentiellt hot från deras
arabiska grannar. Inte ens en
Hamas-styrd palestinsk stat skulle
kunna förstöra Israel. Som sex
tidigare chefer för Israels interna
säkerhetstjänst, Shin Bet, hävdade i dokumentären från 2012, The
Gatekeepers, är det själva ockupationen i sig som är det verkliga
hotet mot Israels långsiktiga
säkerhet: Ockupation tvingar in
Israel i en asymmetrisk krigföring
som undergräver dess internationella status, begränsar dess
förmåga att skapa regionala allianser mot sekteristiska extremister
och förblir i huvudsak den viktigaste orsaken bakom palestinskt
våld.

Vi befinner oss i ett kritiskt skede.
Bosättningarnas tillväxt och den
demografiska utvecklingen kommer snart att ta överhanden över
Israels förmåga att ta en annan
riktning. I åratal har vi stött israeliska regeringar – även dem vi inte
alls höll med – i tron att ett säkert
Israel skulle verka för att försvara
sina långsiktiga intressen. Den
strategin har misslyckats. Det är
Israels supportrar som, tragiskt
nog, är de som möjliggjort detta.
Idag finns det inga realistiska
förhoppningar om att Israel ska
göra de svåra val som är nödvändiga för att säkra sin överlevnad
som demokratisk stat i avsaknad
av påtryckningar utifrån.
För oss som stödjer Israel är alla
sorters hållbara påtryckningar
smärtsamma. De enda verktygen
som rimligtvis skulle kunna staka
ut israeliska strategiska kalkyler är
ett tillbakadragande av amerikanskt bistånd och diplomatiskt
stöd, samt bojkotter och avyttringar från israeliskt näringsliv. Att
enbart bojkotta varor som producerats i bosättningarna skulle inte
få tillräcklig eﬀekt för att förmå
israeler att ompröva detta status
quo.

I och med att Israels ledare cementerar ockupationen underminerar de livsdugligheten hos sin
stat. Dessvärre har inhemska
rörelser som vill förhindra det ödet
försvagats. Tack vare ett ekonomiskt uppsving och den tillfälliga
säkerhet som barriären på Västbanken utgör, samt Iron Dome
missile defense system, känner en
stor del av Israels sekulära sionis33

Det är därför som vi motvilligt men
resolut vägrar att resa till Israel,
bojkottar varor som tillverkats där
och uppmanar våra universitet att
avyttra och våra valda representanter att dra tillbaka bistånd
till Israel. Inte förrän Israel på allvar
ger sig in i en fredsprocess som
antingen upprättar en suverän
palestinsk stat eller garanterar
palestinierna fullt demokratiskt
medborgarskap då de lever i en
enda stat, vi kan inte fortsätta att
subventionera regeringar vars
handlingar hotar Israels långsiktiga
överlevnad.

Till skillnad från internationellt
isolerade stater som Nordkorea
och Syrien skulle Israel påtagligt
kunna påverkas av en bojkott. Den
israeliska regeringen skulle inte
kunna bibehålla sin idiotiska väg
utan massivt amerikanskt bistånd,
investeringar, handel och moraliskt
och diplomatiskt stöd.

Israel är förstås knappast den stat
i världen som mest kränker
mänskliga rättigheter. Är det inte
dubbelmoral att bojkotta Israel
men inte andra stater som kränker
dessa rättigheter? Det är det. Vi
älskar Israel och är djupt bekymrade för dess överlevnad. Vi
känner inte lika djupt för andra
staters öde.

Fylld av avsky mot afrikandernas
etno-religiösa fanatism i Sydafrika
skrev grundaren av sionism,
Theodor Herzl: ”Vi vill inte ha en
boerstat utan ett Venedig.” Amerikanska sionister måste agera för
att utöva påtryckningar på Israel
för att bevara Herzls vision.

Vi inser att en del som förespråkar
bojkott drivs av motstånd (och
även hat) mot Israel. Vår motivering är just den motsatta: kärlek till
Israel och en önskan att rädda
landet.

Steven Levitsky & Glen Weyl
Steven Levitsky är professor i statsvetenskap vid Harvard University. Glen
Weyl är docent i ekonomi och juridik vid universitetet i Chicago.
Översättning: Anja Emsheimer
https://www.washingtonpost.com/opinions/a-zionist-case-for-boycottingisrael/2015/10/23/ac4dab80-735c-11e5-9cbb-790

JIPF-BLADET I DIN MOBIL/DATOR/SURFPLATTA
Till våra läsare,
Hjälp oss spara pengar och miljön.
Du kan få JIPF-bladet som pdf-fil istället för på papper.
Skicka ett e-mail till redaktionen@jipf.nu så fixar vi det.
Shalom!
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Kvinnliga akademikergrupper i USA röstar för att gå
med i den internationella BDS-rörelsen
The National Women´s Studies
Association (NWSA) röstade för
att gå med i den internationella
bojkottrörelsen mot Israel.

våld som begåtts mot palestinier
och andra araber på Västbanken,
Gazaremsan, inom Israel och på
Golanhöjderna, liksom den koloniala förflyttningen av hundratusentals palestinier under Nakban
1948 (ett begrepp som på arabiska betyder ”katastrof” och
hänvisar till palestiniernas uppfattning om Israels grundande).

Omröstningen om BDS gick igenom med 653 röster mot 86 vid
organisationens årliga konferens
tidigare denna månad, vilket
meddelades förra veckan. Drygt
en tredjedel av medlemmarna
röstade.

”Dessa kränkningar som allvarligt
påverkar det dagliga livet och
arbetsförhållandena för palestinska forskare, studenter och
samhället i stort, möjliggörs även
genom amerikanska skattepengar
och det tysta stödet från västmakter som följaktligen gör varenda skattebetalare i väst medskyldig till att upprätthålla dessa
orättvisor.”

Rekommendationen att gå med i
BDS-rörelsen sponsrades av Feminister i/för Palestina, en ad hocgrupp som kom till vid NWSA´s
årliga konferens i Puerto Rico
2014.
I januari oﬀentliggjorde organisationen ett solidaritetsuttalande
mot en klagovisa om orättvisor,
inbegripet ”bosättarkolonialism”.

Organisationen grundades 1977
och har enligt sin hemsida ”som
ett av sina primära mål att främja
och stödja framtagandet och
spridandet av kunskap om kvinnor
och kön genom undervisning,
lärande, forskning och tjänster i
akademiska och andra miljöer.”

”Såsom feministiska forskare,
aktivister, lärare och oﬀentliga
intellektuella kan vi känna igen
sammankopplingen av systematiska former av förtryck,” säger
rekommendationen att gå med i
BDS-rörelsen. ”I en anda av detta
intersektionalitetsperspektiv kan vi
inte förbise orättvisan och våldet,
inklusive sexuellt och könsbaserat

Ett antal akademiska föreningar
och sammanslutningar stödjer
BDS-rörelsen.
Jerusalem Post
Översättning: Anja Emsheimer
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Brasilien avvisar Israels ambassadör
Brasilien har protesterat mot att
Israel utnämnt Dani Dayan till
israelisk ambassadör. Orsaken är
hans tidigare roll som ledare för en
israelisk bosättarrörelse på den
ockuperade Västbanken, och att
han fortfarande har sin bostad i en
israelisk bosättning. Israels bosättningar betraktas som illegala
enligt internationell lag.

1. Den brasilianska provinsen
Rio Grande Do Sul ställde i
december 2014 in sitt samarbete med Elbit Systems,
det israeliska militära företaget.
2. Argentinska myndigheter i
Buenos Aires har sedan i
mars 2014 upphävt ett avtal
på 170 miljoner dollar om
vattenrening med det kontroversiella israeliska statsägda vattenbolaget Mekorot.

Israel har som svar på detta hotat
Brasilien att nedgradera de
diplomatiska relationerna om
Dayan, en israelisk bosättare, inte
accepteras som deras ambassadör. Relationerna mellan de båda
länderna har varit spända sedan
2010. De kyldes ner ytterligare
förra året när Brasilien drog
tillbaka sin ambassadör från Israel
som en diplomatisk protest mot
vad de kallade för Israels ”oproportionerliga användande av våld”
i deras attacker mot palestinska
Gazaremsan.

3. I oktober 2015 gick fyra
colombianska filmfestivaler
med i kulturbojkotten mot
Israel.
4. Den största fackföreningen i
Uruguay (PIT-CNT), två stora
argentinska fackföreningar
och Brasiliens största fackförening (CU) stödjer samtliga BDS-bojkotten av Israel
och uppmanar den regionala
ekonomiska enheten Mercosur, att avsluta sina frihandelsavtal med Israel.

Tidigare denna månad hade
ledarna för BDS South Africa (BDS
SA) ett lyckat bilateralt möte med
Pedro Charbel, representant och
koordinator för BDS/Latinamerika.
BDS SA hade del i framgångarna,
segrarna och kampanjerna för
South African BDS. Därutöver
informerade Charbel BDS SA om
BDS utveckling och framgångar i
Brasilien och Latinamerika. En del
av de senaste segrarna och framgångarna för BDS-bojkotterna av
Israel inbegriper:

5. S t u d e n t f ö r b u n d e t v i d
universitetet i Chile (FECH)
stödjer den akademiska
bojkotten av Israel och drar
följaktligen tillbaka sitt stöd
för evenemang på universitetet som sponsrats av den
israeliska ambassaden.
6. Latinamerikas största universitet, universitetet i São
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Paulo (USP), avslutar sitt
partnerskap med Arieluniversitetet i Israel; USP´s
studenters högre representantskapskongress stödde
BDS-bojkotten av Israel.
Liknande akademiska bojkotter av Israel har stöd av
över 100 fakultetsmedlemmar, föreningar och institutionsstyrelser i Argentina.

till bojkotter, desinvesteringar och
sanktioner (BDS) mot Israel tills att
man där följer sina skyldigheter
gentemot internationell lag. Idag
är BDS-rörelsen aktiv på olika
kontinenter och länder. En FNrapport fann nyligen (att Israel
mellan 2014 och 2015 förlorade
46 % i utländska direktinvesteringar (FDI) bland annat som ett
resultat av internationella bojkotter.
http://europe.newsweek.com/
foreign-investment-israel-slashedby-half-329269)

Inspirerad av den framgångsrika
bojkotten mot apartheid i Sydafrika utfärdade det palestinska
civilsamhället 2005 en uppmaning

PUBLICERAT DEN 30 DECEMBER 2015 AV KWARA KEKANA PÅ
UPPDRAG AV BDS SYDAFRIKA. Pedro Charbel (koordinator för BDS
nationella kommitté i Latinamerika): +5511976035014,
Kwara Kebana (BDS Sydafrika): +27 (0) 74 054 3826
Översättning: Anja Emsheimer

Ett av Robert Cohens nyårslöften för 2016:
3.

Support Boycott Divestment Sanctions (BDS) –

If you’ve spotted a better non-violent means of shifting the political
dynamics on Israel/Palestine (even just a tiny bit) then let me know urgently.
There’s been no diplomatic peace process worthy of the name for the last
dozen years or more. Containment, creeping annexation and slow-motion
ethnic cleansing are Israel’s preferred policy approaches. Remember, BDS
is a tactic not a religion. It may just work in this situation, don’t bother
trying it with ISIS. And by the way, campaigning for human rights for
Palestinians is not anti-Jewish, but denying a people human rights certainly
is.
So I’m sticking with this strategy…it’s better than knives, guns and suicide
bombs.
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Intressant läsning om ursprungsmärkning som UD
nyligen gett ut:
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sverigesdiplomatiska-forbindelser/mellanostern-och-nordafrika/israel/handel-medisrael-och-palestina/
På min fråga (AE) hur detta kommer att efterlevas fick jag svaret:
Då meddelandet inte innebär någon ny lagstiftning är det upp till
berörda myndigheter att via sitt tillsynsarbete tillse att lagen följs. Det står
vem som helst fritt att kolla med Konsumentverket, Livsmedelsverket,
Jordbruksverket eller liknande för att se om de har för avsikt att vidta några
informationsåtgärder eller åtgärder vad gäller tillsyn.
Systembolaget informerade vid mötet om att de nu har märkt om sina
varor.
Anja Emsheimer

Medlemsmöte om 'Livet i Jenin' med Jonatan Stanczak.
Vi träﬀades i en föreningslokal på
Södermalm, förutom Jonatan var vi
8 stycken medlemmar som ville höra
om hur det är att leva med sin familj i
Jenin på Västbanken. Vi var en
tillräckligt liten grupp för att spontant
låta Jonatan berätta och så kunde vi
andra ställer frågor om det som
berättades. En stor del av samtalet
kom att handla om Frihetsteatern
som Jonatan är med och driver,
vilken var anledningen att Jonatan
och hans familj flyttade till Jenin.

under en ockupation att skapa sig
inre frihet som på sikt ska kunna
bidra till en strävan efter yttre frihet.
Vidare berättade Jonatan om hur det
dagliga livet rullar fram i en väldigt
annorlunda miljö, med väldigt märkliga förutsättningar, om söndagsutflykter till skogsområden i skuggan
av moderna fort, om marknadslivet
på lördagar. Mycket av livet verkar
dock handla om den ständiga
övervakning som sker på alla nivåer
från Israels militära ockupationsmakt
ner till mänskliga vardagskontakten
och hur allt genomsyras av ockupationen.

Frihetsteaterns mål är dels att
utbilda skådespelare och sätta upp
föreställningar, men lika mycket en
inre kamp för människor som lever

Daniel Bergman
38

Öppet styrelsemöte
Den medlem som är intresserad av att delta i nästa styrelsemöte, där
vi bland annat kommer att förbereda årsmötet genom att diskutera
föreningens praktiska inriktning, är mycket välkommen!
Anmäl dig till anjems@gmail.com senast 15/2 så får du
diskussionsunderlaget.
Nästa styrelsemöte blir söndagen, den 21 februari kl14 i Stockholm
Välkommen!
Styrelsen

Slovenia's biggest supermarket chain
takes Israeli products oﬀ shelves
Pressure from BDS activists leads to Mercator removing Israeli produce,
including pomelos, dates and avocados, from its stores.
Mercator, Slovenia's largest supermarket chain, has removed Israeli
products from its shelves – including pomelos, dates and avocados, following pressure from
the BDS movement.

arrive in the country soon in order
to raise the issue with Slovenia's
Foreign Ministry, as well as with
Mercator's management.
In 2014, the chain attempted to
boycott Israeli "JAFFA"-branded
grapefruits, again following
pressure from BDS activists.

The Slovenian government holds
shares in the chain. The Slovenian
ambassador to Israel was this
week summoned for a discussion
at the Foreign Ministry in Jerusalem, where senior ministry
oﬃcials explained the seriousness
with which Israel views the aﬀair.

Following intensive eﬀorts by the
Israeli Foreign Ministry and Israel
supporters in Slovenia, the chain
renewed its marketing of Israelibranded products, an initiative
that now seems to have failed.

Israel's Ambassador to Slovenia,
Shmuel Meirom, is expected to

Itamar Eichner
Published: 19.01.16
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JIPF’s HANDLINGSPROGRAM
POLITISK PROGRAM
1. En självständig palestinsk stat bör upprättas vid sidan om staten Israel.
2. Israel måste dra sig tillbaka från alla områden ockuperade 1967.
3. Båda staterna har rätt att ha Jerusalem som huvudstad.
4. De israeliska bosättningarna på de ockuperade områdena ska
avvecklas.
5. Den palestinska flyktingsfrågan måste lösas på grundval om principen
om rätt till återvändandet eller ekonomisk kompensation.
6. Motsättningar och konflikter ska i största möjliga utsträckning lösas
genom förhandlingar. JIPF fördömer dock inte alla former av fysiska
motståndsaktiviteter eller försvarsåtgärder.
7. Alla former av terrorism måste fördömas och motarbetas.
8. Verka för att diskriminering av icke judiska medborgare i Israel upphör.
VERKSAMHETSPROGRAM
För att arbeta för ett förverkligande av föreningens målsättning vill JIPF:
1. Verka bland Judar i Sverige och stimulera till debatt om det politiska
läget i Mellanöstern.
2. Påverka den allmänna opinionen i Sverige.
3. Stödja de krafter i Israel som verkar för fred.
4. Motarbeta antisemitism, antiarabism, islamofobi och alla former av
rasism.
5. Presentera och belysa olika aspekter av judisk och palestinsk historia,
kultur, filosofi, etik m.m
6. Främja en dialog mellan Palestinier och Judar i Sverige

JIPF-bladet
c/o Jakub Srebro, Östgötagatan 26, 4tr, 116 25 Stockholm.
E-post: redaktionen@jipf.nu
är medlemsblad för föreningen
Judar för Israelisk-Palestinsk Fred,
Talespersoner:
Olle Katz, tel.: 0708943402 och Ilan Cohen, tel.: 0768186072
Hemsida: www.jipf.nu
Medlemskapet är öppet för judar, som ansluter sig till vår plattform.
Årsavgiften är 290 kr.
Enbart prenumeration kostar 190 kr/år.
Gåvor tas tacksamt emot.
plusgiro 475 29 17-7
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