Nr 3 september 2016

Sommaren har gått utan att något nytt storkrig har brutit ut i mellanöstern.
Det är vi tacksamma för. Ockupationen av Palestina lunkar på som förr –
de utomrättsliga avrättningarna renderar inte längre några rubriker, ingen
verkar bekymra sig om att utbyggnaden av bosättningar och rivningen av
palestinska hus accelererar. Det blev en liten storm i vattenglaset när en israelisk minister klagade över att Anna Kindberg Batra inte lovprisade Israel
tillräckligt under sitt besök där. Men ingen skriver om Dareen, en Palestinsk
Israelisk poet, som sitter i husarrest sedan tio månader för att ha publicerat
en misshaglig dikt på YouTube. Men hon är inte unik – fler än 400 palestinier
har arresterats det senaste året för liknande ”brott”.
Under tiden hävdar Netanyahu (på YouTube) att utrymning av bosättningarna är jämställt med etnisk rensning(!) På det reagerade Ban Ki-Moon med:
“Let me be absolutely clear: settlements are illegal under international law.
The occupation, stifling and oppressive, must end.”
Men JIPF-hösten blir spännande. Se annonserna i detta blad.
Chefredaktör Jakub Srebro
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Stöd inte illegala bosättare på Västbanken

N

är Ebba Busch Thor (KD) och
Birgitta Ohlsson (L) går upp i
talarstolen på Sionistiska Federationens möte söndagen 28 augusti ger
de därmed sitt stöd till bosättningar
som inte ens staten Israel officiellt
stödjer, skriver Olle Katz, Judar för
Israelisk-Palestinsk fred.
Sionistiska Federationen är (enligt
hemsidan) ansluten till WZO, World
Zionist Organisation. WZO har
många uppgifter. En av dem handhas
av Settlement division. Denna organisation finansieras av Israels regering och ger bidrag till bosättningar,
som inte ens staten Israel officiellt
stödjer; på de territorier som i Israel
benämns med de bibliska namnen
Judéen och Samarien, det som oftast
kallas Västbanken (Palestina).
Bygger ändå
Det kan gälla mark som även formellt
ägs av palestinier, men där judiska
bosättare, med hänvisning till Bibeln, anser att de kan bo. Det finns
exempel på bosättningar där Israels
justitiedepartement sagt nej och beordrat rivning – men de byggs ändå

med stöd av WZO. Ett exempel är
bosättningen Ofra, drygt två mil norr
om Jerusalem.
Att tala på Sionistiska Federationens
möte betyder att ni tar ställning för
ett ”Stor-Israel” där Palestina bit för
bit införlivas med Israel, med tvång,
med våld, utan respekt för äganderätt. Det innebär, som jag förstår, ett
avståndstagande från tanken om en
tvåstatslösning. Det är rimligt att
fråga er om vilken fredsplan ni då
har. Ett stöd för den mest aggressiva
bosättarrörelsen betyder att ni tar avstånd från era partiers hittills förda
politik vad gäller konflikten.
Gagnar detta framtidstron?
På vilket sätt anser ni att detta gagnar
en fredsprocess som gör det möjligt
för Israels och Palestinas folk att se
fram emot ett liv med framtidstro,
fred och ekonomisk/social utveckling?
Bland Sionistiska federationens meriter finns att de 2006 delade ut årets
Theodor Herzl-pris för främjande av
Israels intressen till den ledande SD-

Välkommen till ”Israel utan Palestina” 20 oktober
18.30, i Per Albin-salen på ABF-huset i Stockholm, föreläser och samtalar Anders Persson, doktor i statsvetenskap, om hur Israel omöjliggör
en palestinsk stat, och hur framtiden kan te sig. Hur skulle ett Israel
utan Palestina se ut?
Fri entré. Mötet arrangeras tillsammans med ABF Stockholm
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politikern Ted Ekeroth. Jag litar på
att ni har bättre omdöme än så. Ted
Ekeroth är ordförande för SD i Lund,
sitter i kommunfullmäktige och är
bland annat känd för att ha publicerat adresser till tilltänkta flyktingförläggningar. Hans bror Kent är en av
”järnsrörsmännen”.
Olle Katz
talesperson för Judar för
Israelisk-Palestinsk fred
Lisa Granér
Medlem i Judar för
Israelisk-Palestinsk fred
http://www.gp.se/nyheter
/debatt/st%C3%B6d-inte-illegalabos%C3%A4ttare-p%C3%A5v%C3%A4stbanken-1.3727334

Rapport från sionisternas
möte på Raul Wallenbergs
torg

G

issar att det var ca 200 personer
där, samt ca 20 motdemonstranter totalt. Motdemonstranterna fick
hålla sig på behörigt avstånd av ca
50-70 m från scenen. Många av de
som stöttade sionisterna var påtagligt
störda av motdemonstranternas närvaro, vilket visades genom att be dem
dra åt helvete och fota dem. Mötet i
sig var 5-6 talare som hyllade Israel
på olika sätt, jag stod tillsammans
med motdemonstranterna och måste
säga att jag inte uppmärksamt lyssnade på några andra än Busch-Thor och
Ohlsson, samt sporadiskt på ambassadören som är en provokativ figur.

Ohlsson inledde med att förklara varför hon var där, vilket gav ett tydligt
sken av att hon själv inte tyckte att
det var självklart att hon gjorde det.
Sedan var det mest floskler om att
stötta den enda demokratin i mellanöstern.
Busch-Thor tyckte att det var givet att
delta i ett sådant event och att stötta
Israel i deras kamp att existera som
land, hon tillbakavisade ingen kritik
överhuvudtaget utan talade som att
hon stod helt oemotsagd.
Ambassadören tyckte mest att den
svenska regeringen var en fientligt
sinnad regering som borde bytas ut
och att han framför sig såg folk som
skulle rösta bort dem.
Det intressantaste var mitt möte med
en vän som var där i egenskap av
sionistsympatisör, han förstod inte
varför det kom motdemonstranter till
en stöddemonstration för den israeliska staten som sådan, men att han
var öppen för att förstå det mer när
jag påtalade de kopplingar som finns
bosättarstödet, samt att jag tyckte det
var märkligt att de bjöd dit ambassadören som tidigare sagt en rad rasistiska saker, något han kunde hålla
med om.
Jag tycker att vi med facit i hand
verkligen gjorde rätt som ifrågasatte
vad två svenska toppolitiker gjorde
där. Bra debattinlägg Olle!
Daniel Bergman
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Tänk på det: WZO:s bosättaravdelnings tillstånd
Regeringen sköter bosättaraktiviteter genom en extern institution på grund
av dessa aktiviteters problematiska natur utifrån internationell lag.

V

id gryningen den 24:e december
godkände Knesset tillägg nr. 2 av
World Zionist Organisation-Jewish
Agency (Status) Lag 1952, som berör
WZO:s bosättaravdelnings formella
status och dess relation till Israels regering. Tillägget lämnades ursprungligen in av MK Bezalel Smotrich från
Bayit Yehudi den 6:e juli 2015.
Däremot var det tillägg som till slut
godkändes mycket olikt det som först
föreslogs av Smotrich. Smotrichs
förslag handlade enbart om regeringens rätt att delegera ”nationella
uppdrag i bosättarfrågor, i enlighet
med regeringen policy” till bosättaravdelningen, och innehöll en lista på
avdelningens rättigheter i att implementera regeringens beslut inom
dessa frågor. Det han hade eftersökt
att implementera var ett upprätthål4

lande av det existerande status quo –
varken mer eller mindre.
Det som saknades i hans förslag var
en lista över lagliga villkor som bosättaravdelningen – en institution
som inte är en del av regeringen, och
därför inte lyder under alla lagar och
restriktioner som regeringen och dess
myndigheter gör – måste följa i sina
aktiviteter som exekutiv myndighet.
Förslaget som godkändes innehöll en
sådan lista, speciellt skyldigheten att
lyda under lagen om obligatoriskt anbud (1992) och lagen om fri information (1998).
Men innan vi analyserar vilka implikationer som det historiska tillägget
får, så behövs lite historia för att sätta
allt i sitt rätta sammanhang.

Bosättaravdelningen instiftades 1971
(när Arbetaralliansen fortfarande
hade makten) inom ramarna för
WZO, men under beskydd av Jewish
Agency Settlement Department, och
var från första början helt finansierad
av Israels regering. Dock, eftersom att
Settlement Department bara är ansvarig för bosättningar innanför den
gröna linjen, blev WZO:s bosättaravdelning tilldelad uppgiften att utveckla judiska bosättningar i Judéen,
Samarien, Gaza, Jordandalen och i
Golanhöjderna. De två institutionerna separerades sedan formellt 1993.
Anledningen till att regeringen ursprungligen ville utföra sina bosättaraktiviteter på territorierna genom
en extern institution hade att göra
med dessa aktiviteters problematiska natur utifrån internationell lag.
Också efterföljande regeringar (både
arbetarpartier och Likud) föredrog
att undvika direkt ansvar för bosättarfrågor, mest på grund av Israels
utrikesrelationer, med tanke på det
generella, internationella misstycket
mot Israels bosättaraktiviteter.
På grund av den erfarenhet och expertis som avdelningen samlat på sig
under åren ombads de att även överta
bosättaraktiviteter i Negev (2002) och
i Galiléen (2004), därigenom blev avdelningen till regeringens exekutiva
gren för bosättaraktiviteter i periferin – både innanför och utanför den
gröna linjen.
I Sasson rapporten, som berörde
oauktoriserade utposter på Västbanken och skrevs av advokten Ta-

lia Sasson 2005 på premiärminister
Ariels Sharons begäran, omnämndes
bosättaravdelningen som en av de
institutioner som var involverad i
byggandet av dessa utposter. Sharons
begäran gjordes mot bakgrund av Israels åtaganden mot kvartettens färdplan för en israelisk-palestinsk fredsprocess, som bland annat begärde att
Israel avvecklade ”oauktoriserade
utposter”.
Sen dess har de som är mot oauktoriserade eller ”illegala” bosättaraktiviteter på territorierna begärt transparens i avdelningens aktiviteter och
dess finansiering, och till och med
begärt dess avveckling. Det poängteras att regeringen inte borde delegera
aktiviteter som den borde utföra själv
till externa institutioner.
Speciellt sedan den 18:e Knesset,
och premiärminister Benjamin Netanyahus andra regering, har dessa
röster ökad i frekvens och intensitet.
En av anledningarna bakom detta är
det faktum att finansieringen av avdelningen under de senaste åren har
utförts i mångt och mycket genom
dolda budgetöverföringar i Knessets
finansiärskommitté, som har blåst
upp avdelningens budget till långt
över de summor som tillskrivits den i
den godkända statliga budgeten. Till
största del får avdelningen medel för
aktiviteter i territorierna eller för religiösa bosättningar i sekulära stadsdelar innanför den gröna linjen. Alltså,
2013 var den ursprungliga budgeten
58,2 miljoner NIS vilket höjdes till
614,5 miljoner NIS och 2014 höjdes
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58,2 miljoner NIS till 525 miljoner
NIS. En annan anledning var avdelningens ökade bosättaraktiviteter
utanför ”bosättarområdena” på Västbanken, vilka snabbt håller på att förvandla tvåstatslösningen – som Netanyahu hävdar sig stödja – till en helt
omöjlig lösning.
Det som till slut fick regeringen att
handla var flera utvecklingar som
fungerade som en väckarklocka:
•
Polisutredningar mot slutet
av 2014 av misstankar om huruvida medel hade blivit överförda
till avdelningen illegalt inom ramarna för vad som kallats ”Yisrael
Beytenu-affären”.
•
En mycket kritisk rapport
från 26:e februari 2015 som förbereddes av en av statsåklagarens
underhuggare, Dina Silber, som
handlade om behovet av att reformera det mycket irreguljära förhållandet mellan regeringen och avdelningen.
•
Tung kritik mot ett villkor i
samarbetsavtalet, som skrevs under 7:e maj 2015, mellan Likud
och Bayit Yehudi, som innebar att
bosättaravdelningen fick en större
budget och lämnades över till agrikulturminister Uri Ariel.
•
Ett beslut från Högsta Domstolen 29:e juni som föreskrev att
regeringen måste följa statsåklagarens kontors rekommendationer.
•
Kritik från statens controller,
skriftligen inlämnat till Netanyahu
den 30:e november, som berörde
det sätt på vilket regeringen gick
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framåt när det kom till att formalisera bosättaravdelningens status,
genom att stödja Smotrichs förslag,
trots att en kommitté av ministära
generaldirektörer inte ännu hade
avslutat sina förhandlingar om
regeringens policy i frågan. Bland
annat skrev statens controller att
”händelseförloppet rörande detta
väcker frågor om allvarliga fel i
styrningsskicket.”
ALLT DETTA fick till slut regeringen
att handla, och de fick fram en mycket mindre stötande version av Smotrichs förslag för andra och tredje läsningar, vilka ändå möttes av en hel
natts filibuster från oppositionen.
Den nya lagen är förstås en besvikelse för alla de som skulle vilja att
bosättaraktiviteterna på territorierna
upphörde helt, eller de som vill göra
sig av med bosättaravdelningen, då
de betraktar den som det som främst
gör dessa aktiviteter möjliga.
Lagen är givetvis en välkommen förbättring för dem vars främsta mål var
att introducera transparens och passande administrativa processer på
avdelningens arbete, även om man
måste vänta och se vad som faktiskt
kommer ske i praktiken, speciellt
med tanke på avdelningens finansiering, och huruvida den kommer
förhindras ifrån att delta i aktiviteter
som inte uttryckligen är godkända av
regeringen.
När det kommer till den mer extrema
högern, som Smotrich representerar,
så är det ingen hemlighet att trans-

parens och passande administrativa
processer är det sista de är ute efter.
Det de vill ha är maximal bosättaraktivitet i Judéen och Samarien, med
minimalt med hinder. Så mycket
erkände David Rotem, tidigare styrelseledamoten i kommittén för konstitution, lag och juridik, under möten med kommittén i mars och april
2014, när han öppet motsatte sig
dåvarande justitieminister Tzipi Livnis försök att få igenom förordningar
gällande transparens i avdelningens
aktiviteter.
Smotrich och hans supporters kanske
betraktar tilläggets godkännande som
en seger, på så vis att det försäkrar
dem om bosättaraavdelningens fort-

satta aktivitet och därigenom fortsatta bosättaraktiviteter på territorierna,
men de är säkerligen bekymrade över
hur de nya restriktionerna kommer
påverka avdelningens aktiviteter.
I slutändan, och det gäller allt och
alla, så vet vi inte vad något går för
förrän vi har provat det.
Susan Hattis Rolef
Författaren är politisk forskare och
tidigare medlem av Knesset.
Översättning: Joella Berg
http://www.jpost.com/Opinion
/Think-about-it-The-status-of-theWZO-Settlement-Division-439261

Bryssel den 12 juli 2016

U

ttalande om det avsnitt om den nya NGO-lagen i israeliska Knesset som talespersonen gjort (/i European External Action Service /EEAS/) Igår kväll
antog Israels Knesset en lag som speciellt riktade in sig på icke-vinstdrivande
organisationer som får mer än 50 % av sina bidrag från utländska regeringar.
De krav som den nya lagen infört sträcker sig bortom det rimliga behovet för
transparens och verkar syfta till att förhindra de aktiviteter som dessa civila
organisationer i samhället arbetar med i Israel.
Israel kan glädja sig åt en livskraftig demokrati, yttrandefrihet och ett mångskiftande civilt samhälle vilka är en integrerad del av de värden som Israel och
EU båda håller högt. Den nya lagen riskerar att underminera dessa värden. Vi
uppmanar Israel att fortsätta sitt stöd för den aktiva NGO-sektorn och avhålla
sig från handlingar som skulle trassla till det utrymme inom vilket de civila
organisationerna i samhället verkar och inskränka yttrande- och föreningsfriheten. 					
Översättning: Anja Emsheimer
För ytterligare information:
Catherine Ray: +32 (0)498 96 99 21 • +32 (0)2 296 99 21
Catherine.Ray@ec.europa.eu - @CatherineEUspox
Maja Kocijancic: +32 (0)498 984 425 • +32 (0)2 298 65 70
Maja.Kocijancic@ec.europa.eu - @MajaEUspox
Nabila Massrali: +32 (0)460 75 41 75 • +32 (0)2 29 69218
Nabila.Massrali@ec.europa.eu
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Törst och dess berättelse

Fredagen den 12 augusti 2016

”H

är i Fasayil, i Jordandalen får
vi vatten två gånger i veckan,”
förklarade vår värd för gruppen med
aktivister från Tel Aviv. ”Två gånger i
veckan rinner det vatten genom den
här lilla vattenledningen som ni ser
här på marken, en ledning med en
diameter på 20 mm. När den stora
behållaren är full, distribuerar vi vatten till alla familjer, det måste räcka
i tre dagar. Och för övrigt är vi bättre
lottade än de palestinska samhällena
längre norrut. Israel ger dem inget
vatten alls, och ofta t.o.m. beslagtar
soldaterna vattnet som de köper åt
sig själva. Det beror på att området
8

där de bor har förklarats vara skjutbana, och armén säger att de bor där
illegalt. Hittills har de inte utsett Fasayil till skjutbana.”
https://en.wikipedia.org/wiki/Fasayil
Så vad kunde vi göra åt detta – vi,
femtio israeler som hade följt uppmaningen från ”The Water Coalition”
och komma till Fasayil en lördag eftermiddag? Vi kunde säga några ord
av medkänsla och uppmuntran, och
uttrycka vår känsla av skam över de
handlingar som vårt land, där vi är
medborgare, begår. Vi kunde ta ner
de 120 flaskorna med mineralvatten
från vår buss, som vi tagit med oss
som en fullständigt inadekvat gest
av solidaritet. (Tankvagnen som vi

tänkte ta med oss fastnade på dåliga
vägar och kom först nästa dag.) Men
barnen i Fasayil kunde åtminstone
genast kasta sig på en kartong fylld
med leksaker och utropa glädjerop.
Vi kunde hjälpa till med att bygga
en enkel lekplats med material på
plats och sitta ner med våra värdar
och inta en enkel måltid. Och hålla
upp stora skyltar med ”Skruva upp
kranen! Vatten är en rättighet” riktade mot kamerorna från kanalen Social TV. Och sen gick vi tillbaka till
bussen och återvände till våra hem i
metropolen Tel Aviv där vattnet alltid flyter ur kranarna. Alltid.
http://tv.social.org.il/en/water
Efter två dagar anlände andra besökare till byn Fasayil. På morgonen
kom soldater från Israel Defense Forces till Fasayil åtföljda av bulldozers.
Två bostadshus förstördes på mindre
än en halvtimme. Tolv människor,
inbegripet sju minderåriga, blev
hemlösa.
Hade det något att göra med vårt besök? Troligtvis inte. B´Tselem dokumenterade nyligen en kraftig ökning
av antalet husrivningar som armén
har genomfört på hela de ockuperade
områdena. I Al-Moarjat, ett samhälle
som också ligger i Jordandalen, förstördes fyra bostadshus och gjorde
14 människor hemlösa, två barn inbegripna. Och fem hus förstördes
i samhället Umm al-Kheir i South
Hebron Hills, med följd att i detta
fall 27 människor gjordes hemlösa,
inbegripet 16 minderåriga. Och så
vidare, och så vidare. Ytterligare sju

palestinska samhällen har under den
gångna veckan fått ett förödande besök av armén.
https://youtu.be/B-GEt8qYq6E
Dagen då soldaterna och deras bulldozers kom till byn Fasayil i Jordandalen var samma dag som Sima
Vaknin, generaldirektör i ministeriet
för strategiska frågor, var med på ett
brådskande sammanträde i Knesset
i Jerusalem. Hon informerade Knessets ledamöter om en allvarlig situation . ” Världen uppfattar Israel som
en paria-stat”. Men man har inte förlorat hoppet än. Ministeriet för strategiska frågor har upprättat en grupp
med tio olika ministrar med uppgift
att formulera en alternativ berättelse,
och Israel kommer att göra allt för att
världen ska acceptera den. Det slutgiltiga målet är att introducera denna
alternativa berättelse globalt under
de kommande tio åren fram till 2025.
”För mig innebär seger en förändring
i världens uppfattning om Israel. Att
världen inte längre likställer Israel
med apartheid”, framhöll hon.
http://www.haaretz.com
Hur ska man uppnå det mer exakt?
Vaknin som till för ett par år sen var
chefscensor för militären, avstod
från att förse Knessetledamöterna
med någon detaljerad information.
”Kampen mot att delegitimisera Israel är ett mycket känsligt ämne. Jag
uppmanar ministeriet att arbeta i yttersta hemlighet, och jag har bett den
ansvariga ministern, Gilad Erdan, att
avstå från att gå ut offentligt vad gäl9

ler ministeriets arbete. Vi vill att det
mesta av det arbete som ministeriet
för strategiska affärer ansvarar för
hemligstämplas.
Det finns väldigt många olika känsliga punkter. Jag kan inte ens i ett
öppet forum förklara vad dessa innebär…Mycket av vad vi gör passerar
under radarn. Jag kan endast förklara
mer detaljerat i ett slutet möte med
utrikes- och försvarsutskottet, med
absolut förbud mot att publicera något som yttrats där. Det enda jag här
kan säga är att driftsbudgeten för
kampanjen mot delegitimiseringen
av Israel 2016 uppgår till 128 miljoner.”
Men några av metoderna som man
tänkte använda sig av avslöjades två
dagar senare. Tjänstemän vid ministeriet för strategiska affärer hade ett
arbetsmöte med sina kollegor från
ministerierna för inrikesfrågor och
för den inre säkerheten, och informerade dem om att ”Dussintals med internationella organisationer är aktiva
på Västbanken under olika täckmantlar. De samlar information om IDF´s
operationer på territorierna. Utländska aktivister använder sig sen av
denna information för att verka för
bojkott och isolering av Israel. Aktivister som stödjer bojkott uppviglar
palestinska invånare på Västbanken
och hetsar dem mot IDF-styrkorna
och till att störa militära insatser. ”
Man uppskattade att ”det var flera
hundra såna utländska aktivister
som kom in antingen genom Ben
Gurion-flygplatsen eller genom Allenbybron och låtsades vara turister.
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En del av aktivisterna åker iväg efter
en kort vistelse men en del stannar
kvar länge på Västbanken”.
Därför beslöt ministrarna Gilad Erdan och Aryeh Deri att upprätta en
gemensam grupp med uppgift att
förekomma såna aktivister från att
komma igenom passkontrollen och
utvisa dem som redan lyckats komma in i landet. Bland annat kommer
gruppen att samla upplysningar om
utländska aktivister som är i landet,
i syfte att upprätta ett juridiskt fall
som berättigar deras deportation.
Även när man kollar med gruppens
juridiska rådgivare är alternativet
med att ”kriminalisera” hela organisationer för att kunna deportera eller
vägra någon som tillhör en sådan organisation tillträde, så finns det inte
behov av att få in särskilda bevis mot
varje aktivist för sig.
http://www.jta.org
I ”Israel Today”, även kallat Bibinews, förklarade Itai Reuven vem
som menas: ” Olika organisationer
har redan länge skickat extremister
till Israel utklädda till turister för att
de ska dokumentera ´kränkningar av
mänskliga rättigheter´ (citationstecken i originalet).
”Det mest flagranta exemplet är det
ekumeniska följeslagarprogrammet i
Palestina och Israel, ett projekt som
grundades 2002 av Världskyrkorådet.
Dess uttalade syfte är att få volontärer
att ´erfara livet under ockupation och
påverka det internationella samfundets inblandning i konflikten´. Det

här projektet skickar ut aktivister från
dussintals länder för en period på tre
månader efter träning i deras hemländer vilket inbegriper olika sätt att
tackla militären och informera om
hur man kommer in i Israel. När de
anländer, får de ytterligare information och beger sig sen ut på områdena
iklädda bruna västar med logon för
sin organisation. De är utplacerade
vid vägkorsningar och konfliktpunkter, och t.o.m. i Gamla stan i Jerusalem, och kommer med ensidig dokumentation om påstådda israeliska
kränkningar. Vid rätt tillfälle ställde
sig aktivisterna vid Klagomuren och
dokumenterade säkerhetsstyrkornas
aktiviteter. Efter tre månader återvänder många av aktivisterna till sina
hemländer och genomför olika antiisraeliska kampanjer som ledarna
för deras organisationer uttryckligen
önskat. Det är nödvändigt att slutgiltigt sätta stopp för de aktiviteter
som denna och andra liknande orga-

nisationer genomför som International Solidarity Movement (ISM) och
kväkarnas The American Friends
Service Committee vilka hittills fått
humanitära visum.”
http://www.israelhayom.com
I morse rapporterades det i radions
nyhetsprogram att den franska regeringen fördömer rivningen av hus
i Nabi Samwil, norr om Jerusalem,
vars uppförande Frankrike hade finansierat. ”Det är tredje gången i
år som Israel river eller konfiskerar
humanitära biståndsbyggnader som
Frankrike uppfört, även en skola som
förstördes för sex månader sen. Tempot i detta har ökat och strider mot
internationell rätt.”
Kanske skulle man utvisa även den
franska ambassadören?
Adam Keller
Översättning: Anja Emsheimer

Protester i hela världen lyfter fram allvarlig
vattenkris i Gaza och på Västbanken
Av Orly Noy den 15 augusti 2016

E

n internationell ljusinstallation
som organiserats av ”Water Coalition” efterlyser lika rättigheter till
vatten för palestinier.
Aktivister runt om i världen organiserade under de gångna dagarna
protester med ljusinstallationer för
att fästa uppmärksamheten på att
palestinierna på Västbanken får allt

mindre vatten samtidigt som vattnet på Gazaremsan är förorenat och
det råder allvarlig vattenbrist där.
På en bildskärm där ljus reflekterades i vattnet, stod aktivister från Tel
Aviv Jaffa, Boston, New York, Houston, Johannesburg, Melbourne och
Perth längs dammar och stränder
och formade belysta ord: ”Vatten är
en grundläggande rättighet” på olika
språk.
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Water Coalition” efterlyser lika rättigheter till vatten för palestinier

Israel har tagit kontrollen över de
flesta vattenkällorna på Västbanken.
Mängden färskvatten som Mountain
Aquifer producerar på Västbanken
ger i snitt 400 miljoner kubikmeter
årligen. Under Osloavtalet började Israel ransonera 80 procent av det vattnet till sina egna medborgare, medan
de återstående 20 procenten gick till
den palestinska myndigheten.
Israeliska aktivister höll upp belysta
bokstäver som bildade ”Vatten är en
grundläggande rättighet” som en del
av en internationell ljusinstallation
organiserad av ”Water Coalition”,
och ”uppmanade till lika rättigheter till vatten för palestinier, den 14
augusti 2016. (Oren Ziv/Activestills.
org)
På grund av att man pumpade ut
för mycket vatten genom akviferen,
saltansamlingar och vattenförlust
12

beroende på bristfälliga pipelines,
förvärrades dessa siffror. Dagens vattendistribution mellan Israel och den
palestinska myndigheten är 86 procent mot knappa 14 procent. Under
de olidligt heta sommarmånaderna
har israeliska politiker drivit fram
strömavbrott för vatten på Västbanken.
Som det ser ut nu lider hundratusentals palestinier på Västbanken av
allvarlig brist på dricksvatten, vatten för att bada, tvätta, vattna, till
boskapen och skörden. Situationen i
Gaza är värre: som om det inte räckte
med vattenbristen – färska studier
indikerar farlig förorening i de vattenreservoarer som finns beroende
på den pågående blockaden av Gaza
som började 2007, och oförmågan att
avsalta vatten beroende på brist på
elektricitet.

Israeliska aktivister höll upp belysta bokstäver som bildade
”Vatten är en grundläggande rättighet”

Organisatörerna för projektet visar på
att konsumtionen av färskt vatten per
capita för hushålls- och tätortsbruk i
Israel och bosättningarna, ligger på
ett snitt på 183 liter per dag. Medelkomsumtionen per capita i den palestinska myndigheten ligger på ett
snitt på 73 liter enbart för hushålls-,
kommunalt och industriellt bruk.
Den här mängden är mindre än det
minimum som Världshälsoorganisationen anger för daglig konsumtion
per person.
Installationen organiserades av aktivister från Coalition of Women for
Peace, som är en del av ”Water Coalition” och omfattar 20 organisationer
som arbetar tillsammans för att försvara palestiniers rättighet till vatten.
Reem Amer, allmän koordinator för
WCP, och organisatörerna av tilldragelsen, konstaterade:

”Vi initierade denna aktion för att
fästa uppmärksamheten offentligt
på den outhärdliga verklighet som
människor överlever från under den
heta sommaren utan rimlig tillgång
till ett sådant grundläggande behov
som vatten. Vi ser detta som en oskiljbar del i en politik av förtryck under
ockupation. Denna verklighet gör oss
alla ansvariga för att ta ställning mot
orättvisa, och det är entusiasmerande
att se att folk runt om i världen svarar
på vårt upprop att agera i denna viktiga fråga.”
http://972mag.com
/global-protest-highlight-severewater-crisis-in-gaza-and-westbank/121367
Översättning: Anja Emsheimer
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Tre svenska delegater på
Women’s Boat to Gaza
PRESSMEDDELANDE:
2016-09-06 16:46

P

å Women´s Boat to Gaza (WBG),
som avseglar från Barcelona
i nästa vecka (14/9), kommer tre
svenska människorättsaktivister finnas ombord på de olika etapperna:
• Malin Björk
• Paulina de los Reyes
• Jeannette Escanilla
Malin Björk arbetar sedan 2014 som
Europaparlamentariker för Vänsterpartiet. Kvinnors och flyktingars rättigheter hör till hennes främsta politiska frågor. Tidigare har Malin bland
annat arbetat för intresseorganisationen European Women´s Lobby.
Hon är också en stark förkämpe för
HBTQ-frågor.
Paulina de los Reyes är professor i
ekonomisk historia vid Stockholms
universitet och ordförande för Svenska Föreningen för genusvetenskap.
Hennes huvudsakliga forskningsområden är postkolonial feminism,
kritisk rasteori och arbetslivsstudier.
Som före detta politisk flykting undan den chilenska diktaturen, har
Paulina lång erfarenhet av solidaritetsarbete och MR-aktivism:
- Efter nio år av belägring är det
viktigare än någonsin att visa vår solidaritet med folket på Gazaremsan
och att sätta press för att få ett slut på
den omänskliga blockad som gett så
mycket lidande åt befolkningen. Som
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forskare vet jag hur särskilt sårbara
kvinnor är under krigsförhållanden.
Som aktivist har jag inspirerats av de
palestinska kvinnornas förmåga att
göra motstånd. Som människa kan
jag inte förbli passiv när Gazaborna
hålls instängda och isolerade.
Jeannatte Escanilla är ledamot (v) i
Uppsala läns landstingsfullmäktige
och vice ordförande i beredning för
barn och unga. Hon är också första
ersättare till Riksdagen. 2012 seglade
hon med Ship to Gazas Estelle från
Visby till Stockholm. Jeannette kommer att vara ombord under den sista
sträckan fram till Gaza:
- Jag är glad över möjligheten att
segla med Women’s Boat to Gaza.
För mig är det viktigt att i handling
få visa den internationella solidaritet
som Gaza så väl behöver. Det är kvinnor och barn som drabbas allra värst
av blockaden. Tillsammans kan vi
bryta blockaden!
Women´s Boat to Gaza är den nya
aktionen från Ship to Gaza och Freedom Flotilla. Såväl besättning, delegater, aktivister som media på de två
båtarna består av kvinnor från världens alla hörn. Båtarna avseglar från
Barcelona 14 september och beräknas anlöpa Gaza några veckor senare.
För intervjuer kontakta Ship to
Gazas mediekoordinator Staffan
Granér +4673549687,
media@shiptogaza.se

Uttalande av 55 EU-parlamentariker till EU’s
höga representant Ms Federica Mogherini
Pressmeddelande den 13 september
2016

O

nsdagen den 14 september kommer den senaste Frihetsflottiljan
att kasta loss från Barcelona till Gaza
med avsikt att anlända där den 1 oktober. I år är uppgiften för Women´s
Boat to Gaza (WBG) med två båtar
vid namn Amal-Hope och ZaytounaOliva, att föra ut ett humanitärt budskap om hopp och solidaritet till folket i Gaza.
WBG kommer att ha med sig tjugo
frramstående politiker, aktivister,
kulturpersonligheter och media från
hela världen. Dessa inbegriper Nobelpristagaren och fredsaktivisten
Mairead Maguire, den svenska parlamentsledamoten Malin Björk, den
amerikanska dramaturgen Naomi
Wallace och den turkiska kampsportmästarinnan Cigdem Topcouglu,
vars make dödades i den israeliska
attacken på Mavi Marmara-flotillan
2010.
Dess mål är att lyfta fram de palestinska kvinnornas okuvliga kraft som
har varit så viktig i den palestinska
kampen i Gaza, på Västbanken, innanför Gröna linjen och i diasporan.
Gaza har stått under illegal israelisk
blockad under de senaste tio åren och
har i själva verket blivit ett utomhusfängelse för 1.8 miljoner människor.
Under den här tiden har Israel även
anfallit den belägrade befolkningen
ett oräkneligt antal gånger och gjort
deras liv till en mardröm och ständig

kamp.
Medan detta fysiska krig har förstört
hem, skolor, ekonomi, kulturella arv
och mark i Gaza, har den illegala
blockaden förhindrat att hjälp och
dagligvaror som papper, bränsle,
frukt och grönsaker, vete, socker,
kött, kyckling, fisk, mejeriprodukter,
djurfoder, hygienprodukter, kläder
och skor att komma in i Gaza.
Frihetsflottiljan är en fredlig, civil,
samhällelig protest mot det internationella samhällets passivitet och
delaktighet, särskilt regeringar i väst,
inför den inhumana situationen i
Gaza. WBG försöker inte bara utmana
den israeliska blockaden utan också
att visa solidaritet och komma med
ett budskap om hopp till det palestinska folket.
Vi, medlemmar i det europeiska parlamentet, som undertecknat uttalandet och kommer från olika politiska
grupper och partier, är solidariska
med det palestinska folket och uppmanar den europeiska unionen att
bidra till att återuppliva hoppet genom att
• agera så att Flottiljan får en säker
färd till Gaza
• pressa Israel till att häva sin illegala
blockad av Gaza
• insistera på att Israel rättar sig efter
internationell lag som ett steg mot att
återuppta fredsprocessen i Mellanöstern.
Vänligen, 55 EU parlamentariker
Översättning: Anja Emsheimer
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Varför Celtics fans lät den palestinska flaggan vaja
Kevin McKenna,
https://www.theguardian.com
/commentisfree/2016/aug/27/whyceltic-fans-flew-flag-for-palestine

E

n engagerad fotbollssupporters
liv i Storbritannien får aldrig anses vara en dans på rosor. Från första dagen, långt i förväg planerat, när
hans mor eller far har beslutat att äntligen inviga honom i de heliga mysterierna, har han dömts att betraktats
med misstänksamhet, rädsla och
avsky av regeringen, myndigheterna
och fotbollspamparna.
Var och en av dessa makthavare har
haft stor nytta i årtiondena sedan de
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första reglerna för organiserad fotboll
har skapats. Det handlar om nationellt anseende, gratis utlandsresor
med förstklassigt boende och möjlighet att ta små favörer då och då när
framgångens ljus skiner över dem.
Ingen av dem upplever någonsin
verkligen den speciella nedslagenhet
som följer ett nederlag, eftersom de
alltid följer uteslutande pengar och
berömmelse.
Mellan de stora matcherna där globalt kändisskap och marknadsföringsmöjligheter står på spel verkar
dessa tre grupper tillbringa sin tid
antingen med att ge fotbollssupportrar en ordentlig omgång eller med att
drömma om nya sätt att göra det. I

deras fantasivärld kan fotbollsframgång och prestige som kommer med
den, uppnås utan att behöva dela den
med skumrasket.
Ingen borde bli överraskad av detta.
Staten och dess tillhörande myndigheter har aldrig varit förtjusta när
stora grupper av främst män från
arbetarklassen samlas för ett gemensamt mål. När man sedan lägger till
alkohol och politisk glöd in i mixen
så kan resultatet ibland vara lite för
upphetsande för de härskande.
Spel, militära äventyr och kunglig
fruktsamhet, har förblivit det bästa
sättet att hålla dessa oduglingars sinnen och kroppar sysselsatta medan
de luras och utnyttjas. Men detta
fotbollshokuspokus och dess stora
anhängarantal, tja ... vi måste alltid
hålla ett öga på dem.
Fotbollssupportrar i Skottland och
Holyrood (Edinburg) anses ha en
ställning någonstans strax över
droglangare och strax under maffiabossar: Man kan göra affärer med
den organiserade brottsligheten, men
man kan inte göra affärer med fotbollssupportrar. De är oförutsägbara
och drivs av märkliga stämningar
och starka känslor, som en politiker
aldrig kommer att förstå. Även efter
årtionden med biljetter till ockerpris
och hopträngda i gulags på läktaren
under matcherna förblir dessa fotbollsfans sina klubbar trogna.
Det är därför små polisarméer sätts
in för att omringa dem och valla
dem till och från matcherna. Det är

också anledningen till att aggressivt
beteende har tagits upp i fotbollslagen. Lagen, som är unik i världens
rättssystem, innebär att ett oskyldigt
känslouttryck under en rugbymatch
i Edinburgh anses som en kriminell
förolämpning när det framförs i närheten av en fotbollsmatch i Glasgow.
Så det var säkert en välkommen utveckling när en grupp av Celtic fans
startade en pengainsamling för två
ansedda hjälporganisationer som är
verksamma i Palestina.
När det tillkännagavs att Celtic skulle
spela mot den israeliska mästaren,
Hapoel Be’er Sheva, i en Champions
League play-off match, ville några av
dess fans använda matchen för att
framföra en liten och fredlig protest
mot den israeliska regeringens behandling av det palestinska folket
som lever på Västbanken.
Så omkring 100 Celticfans i en folkmassa av 60 000 viftade med palestinska flaggor under matchen för att
visa sin solidaritet med palestinierna.
De visste att matchen skulle sändas
live runt om i världen och de ville
helt enkelt visa för ett förtryckt folk
att det i ett litet hörn av Glasgow inte
har glömts bort. De israeliska spelare
behandlades respektfullt hela tiden,
så som Celtics mittfältare och israeliska landslagsspelaren Nir Bitton,
som fick stående ovationer när han
lämnade planen.
Uefa, organisationen som ansvarar
för den europeiska fotbollen, har
dömt den palestinska flaggan som en
”otillåten banderoll” när den viftas
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med under en fotbollsmatch och har
initierat ett disciplinärt förfarande
mot Celtic. Detta kommer förmodligen att sluta med ett nästan sex siffrigt bötesbelopp, eftersom det har
förekommit redan tidigare flera fall
av otillåtet politiskt uppträdande av
Celtic fans.
Dessa supportrar har lanserat en
insamlingskampanj för att uppnå
bötesbeloppet, som ska gå till två
välgörenhetsorganisationer som är
verksamma på Västbanken. Anledningen till detta initiativ uttrycks på
en GoFundMe internetsida. Där förklarar de sitt syfte att samla in £ 75k
för att matcha det förväntade Uefa
bötesbelopp och sedan distribuera
den till de två välgörenhetsorganisationerna. Vid skrivandes stund har
de lätt passerat £ 200k märket och
kommer att närma sig £ 500k vid tidpunkten för Uefa förhandlingen den
22 september.
Uefa, som knappast är den mest imponerande organisationen på jorden,
vill inte att politiken smutsar ner det
vackra spelet. Om den tillät det, skulle det medföra en närmare granskning
av sättet på vilket den agerar som en
global maffia, som införlivar sig frukterna av vanliga supportrars kärlek
till fotbollen. Ändå är fotbollen och
närvaron av människomassor ofta en
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idealisk plats för arga unga män och
kvinnor att samlas kring och uttrycka
solidaritet.
Att visa den katalanska flaggan under
den fascistiska regimen av general
Franco i Spanien var liktydigt med
att riskera död eller fängelse. Det
enda stället där katalanerna kunde
vifta med dessa flaggor utan risk var
på Barcelonas hemmaarena Camp
Nou. Barcelona FC förkroppsligar nu
den katalanska identiteten och stoltheten. Överallt i världen där det finns
förtryck, kan fotboll, till sin natur,
vara ett medel för att uttrycka stolthet i en nationell fråga. Det har aldrig
någonsin handlat enbart om fotboll.
Celtic supportrarna vet det också.
Deras klubb bildades 1887 och spelade sin första match in 1888 för att
samla in pengar för att stödja de fattiga irländare som hade samlats i East
End i Glasgow. När de kom till staden
mötte de i början fientlighet, diskriminering och elände. Varje gång Celtic vann en match minskades deras
lidande.
I Skottland är dessa dagar sedan
länge förbi. I Palestina, däremot, lever ett annat förtryckt folk som lider. Kanske kommer de nu på grund
av en enkel solidarisk och generös
handling att veta att de inte lider ensamma.

Tyvärr dödades Mahmoud Rafat Badran, 15 år,
av ”Misstag”
Gideon Levy den 23 juni 2016

D

e israeliska soldaterna sköt vilt
och helt avsiktligt på bilen som
körde på vägen, de hade inte en
aning om vem som satt i den utom
det avgörande faktumet att det var
palestinier.

Av misstag stod soldaterna på bron,
av en slump sköt de vilt på bilen som
körde på vägen under dem, utan en
tanke på vem som var i den. Oavsiktligt dödade de ungdomarna, av en
slump sårades fyra av hans vänner
allvarligt. Av misstag trodde soldaterna att passagerarna i bilen hade
kastat stenar och hällt olja på vägen,
felaktigt trodde de att detta tillät dem

att skjuta av hjärtans lust. Uppenbarligen av en slump för om ungdomarna hade kastat sten, så fick de döda
honom. Av misstag rapporterade IDF
först att deras soldater hade dödat
”terroristen” och sårat hans kamrater, och först efter några timmar ändrade de misstaget och erkände att
den unge mannen hade dödats ”av
misstag”. Oavsiktligt hade israelerna
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glömt att Väg 443, huvudleden till
huvudstaden, går djupt nere genom
de ockuperade områdena på den
mark som omger byarna vars invånare inte får köra nånstans på den.
Av misstag tänker israelerna att så
kommer det att förbli för alltid: De
kommer att skynda till Jerusalem på
huvudleden, barnen kommer att titta
på dem nerifrån med längtansfyllda
och undergivna ögon, från tunnlarna
som byggts åt dem, från enklaven av
byar som de är fängslade i, som väldigt få av dem som kör på Väg 443
har hört talas om och ännu färre är
intresserade av.
Av misstag tror israelerna att invånarna på den stulna marken alltid
kommer att bocka för passagerarna
på vägen som slet deras liv i stycken.
Av misstag beskrivs den våldsamma
oppositionen mot detta som terrorism, att fördriva invånarna beskrivs
som att bibehålla lag och ordning, att
döda den unge mannen som självförsvar. Av en slump görs Israel än en
gång till offer, och utrikesministeriets
talesman har fräckheten att anklaga
palestinierna för att ha dödat den
unge mannen.
Av misstag var det brigadbefälet i
Binyamin-regionen, Col. Yisrael Shomer, som själv dödade en ungdom
som kastade sten – och inte blev åtalad för det eller avsatt – som förde det
preliminära förhöret. Antagandet är
att Shomer visste vad han skulle utreda, och särskilt vad han inte skulle
utreda, innan han överförde fallet till
militärpolisens utredare.
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Hans soldater sa säkert till honom: Vi
handlade exakt på samma sätt som ni
gjorde, Sir.
Shomer avrättade den rätta ungdomen så det betraktades inte ens som
ett fel. Soldaterna från Väg 443 gjorde
ett operationellt fel så de dödade av
misstag. Av misstag tänker israeler
att deras liv är i fara på vägen; palestiniernas liv är i mycket större fara.
Av misstag skrev tidningarna: ”Bakhåll på vägarna” (Yedioth Aharonoth), ”Operationellt misstag” (Israel
Hayom), ”Dödade av misstag” (Maariv) – det snyggaste i språklig tvätt hos
kollaboratörs-media.
Men en sak i all detta var inte ett
misstag, Mahmoud Rafat Badran, 15
år gammal, som återvände med sina
sex vänner från en nattlig simtur i
äventyrsbadet Lin Land, efter en måltid för att avsluta dagens Ramadanfasta, han dödades inte av en slump.
Soldaterna som sköt honom gjorde
inte det av misstag. Hadi Badran, en
av passagerarna som sårades i skottlossningen, berättade i onsdags för
B´Tselems fältarbetare Iyad Haddad
att han hörde omkring 15 skott, och
att bilen besköts från ett avstånd på
40 till 50 meter, vilket utesluter påståendet att soldaternas liv var i fara.
Soldaterna sköt vilt och helt avsiktligt på bilen, och de hade inte en
aning om vem som var i bilen utom
det ödesdigra faktumet att de var palestinier. Det är skälet till att skjutandet inte var ett misstag – det var avsiktligt dödande. Någon tränade dem

Välkomna till möte med
The Parents Circle Families Forum (PCFF)
den 22 november i Stockholm i ABF-huset kl 18.30.
PCFF är en israelisk-palestinsk organisation med över 600 familjer som
alla har förlorat en nära familjemedlem som ett resultat av den långa
konflikten. Med gemensamma aktiviteter har man visat att
”försoning är möjlig mellan individer och nationer”.
PCFF anordnar utbildningar, offentliga möten, skriver i media för att
sprida sina idéer.
JIPF anordnar nu ett möte med dem i samarbete med Palmecenter,
Bilda och ABF.
Fri entré.
I Göteborg anordnar Bilda ett möte med PCFF lördagen den 19 november
mellan kl 16 och 18 i Majornakyrkan, Chapmans Torg.
Detta är möten som gör stort intryck på en så KOM!
JIPF-styrelsen

i att agera på det sättet, talade om för
dem att det inte bara var tillåtet utan
t.o.m. nödvändigt. Om de hade dödat
en annan ungdom, en stenkastare,
skulle de ha prisats för mod och få ett
uppslag på två sidor mitt i Yedioth
Aharonoth. Om de bara hade dödat
rätt ungdom.
Men det verkliga misstaget är uppfattningen att de fick skjuta stenkastare som flydde för livet. Och detta

misstag är uppsåtligt. Allt var uppsåtligt, även vägen de sköt från, som
av en slump inte heller var stenlagd
men ganska uppsåtligt och med stor
och ond avsikt, vilket är det sanna
skälet för allt som hänt där sen dess.
Gideon Levy
Haaretz Correspondent
http://www.haaretz.com
/opinion/.premium-1.726563
Översättning: Anja Emsheimer
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Avgudadyrkan och Hat Utan Orsak
i Krig Mot Susya, Umm Al-Hiram, El-Araqib
och Umm Al-Khir

Arik Ascherman
den 15 augusti 2016

I

dag firar/firade vi Tisha B´Avfastan. Våra vise män lärde oss att
det första templet förstördes p.g.a.
blodsutgjutelse, avgudadyrkan och
sexualbrott. Det andra templet förstördes p.g.a. grundlöst hat. Susya är
ett de många palestinska samhällena
på båda sidor om Gröna linjen som
idag upplever förstörelse, utstötning
och fördrivning. När jag den 1 augusti satt i Israels högsta domstol tillsammans med Susyas hotade invånare, kunde jag inte låta bli att fundera
över det faktum att sättet som vi behandlar Susya på är både avgudadyrkan och grundlöst hat. Statens makt
har, i samarbete med och pådriven av
den radikala högern och bosättarrörelser, sitt fokus på att utplåna detta
samhälle från jordens yta.
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Susya är inte ensamt. Nu i tisdags
förstörde vår stat fem hem i Umm AlKhir, en till sån här by på båda sidorna av Gröna linjen som staten vill förstöra helt. Som judar borde det vara
särskilt möjligt för oss att identifiera
oss med dessa familjer vars hem eller hela samhällen har förstörts, eller
hotas av förstörelse. Att förstöra en
familjs hem när det inte fanns någon
ärlig chans att bygga lagligt är lika
förödande för den familjen som den
nationella tragedin som vi påminner
oss om vid Tisha B´Av. Men i stället
väljer vi att ignorera Torans upprepade bud att inte göra mot andra det
som man gjort mot oss.
Israeliska medborgare är inte undantagna från denna skändning av Guds
Namn. I Negev, bara några kilometer
från Susya, är KKL/JNF (Keren Kajemet/Jewish National Fund, AE) engagerade i markarbetet för en judisk
”Hiran” på samma plats som staten
flyttade Abu-El-Qian-stammen till
1956, då man lovade att de där åter
skulle kunna bygga upp sina förstörda liv. Vi var hoppfulla när KKL/JNF
i El-Araqib stoppade försöken med
skogsplantering 2011. Vi ville tro att
de skulle invänta resultaten från att
den aktuella högsta domstolen skulle
beordra en juridisk process för att
undersöka El-Turi-stammens krav
på markägande på basis av dokument som visade på ett markförvärv
så tidigt som 1906. Men KKL/JNF

återkom nyligen och förnyade sina
försök.
Susyas invånare ägde mark på båda
sidor av det som blev 1948 års gränser, men tvingades att flytta till sin
by på Västbanken. Idag håller staten
och organisationer som Regavim fast
vid lögnen att det aldrig fanns en by
där. Plia Albeck, regeringens advokat känd som ”bosättningarnas moder” skrev att det absolut fanns en
by vid namn Susya, och att den byn
var omgiven av 3000 dunam med
privat palestinsk mark som tillhörde
byborna. 1983 grundades bosättningarna i Susya. T.o.m. de som hävdar
att den fjärde Genèvekonventionen
inte gäller på de ockuperade territorierna och att Israel därför får använda
det de anser vara statens mark och
nästan enbart för israeliskt bruk, de
borde stanna upp och fundera på det
faktum att Albeck skrev till Susyas
bosättare och sade att de uppenbart
hade tagit över mark bortom vad staten hade tilldelat dem. Men staten
gjorde ingenting. När allt kommer
omkring var det i detta fall judar som
stal mark.
Men 1986 blev invånarna i det palestinska Susya åter fördrivna. Området
förklarades vara en arkeologisk plats
eftersom den forna synagogan låg
där. Det avstängda området begränsades inte till det område som låg
omedelbart runt synagogan, utan inbegrep på något vis hela byn. De flyttade till sina näraliggande jordbruksmarker, men än en gång fanns knappt
någon möjlighet att israeliska arméns
planeringskommitté skulle godkänna

en övergripande plan som tillät byggnadstillstånd. Under de följande åren
led invånarna i Susya av bosättarnas
ständiga försök att ta över mer av deras mark, av försök att fördriva dem,
attacker och t.o.m. mord.
”2001, efter mordet på en bosättare
från Susya som de palestinska invånarna inte hade något alls att göra
med, fördrevs de ändå än en gång.
Högsta domstol skickade tillbaka
dem. Men innan de kunde återvända,
förstörde armén med hjälp av bosättare deras grottor där de hade bott,
och blockerade deras vattencisterner.
Fastän högsta domstolen skickade
dem tillbaka efter beslut att förstörelsen och fördrivningen aldrig borde
ha hänt, försummade domstolen att
förse dem med en kompensation som
tillät dem att överleva. De kunde inte
laga grottorna och hade ingen möjlighet att få en godkänd övergripande
plan som möjliggjorde för dem att
bygga ovan jord. Under de 10 åren
som följde försökte staten att göra
livet i Susya och de andra byarna i
regionen så outhärdligt att folk skulle
vilja flytta ”på eget initiativ”. En gång
var jag nära att arresteras för att jag
kom med mat, man sade att jag olagligt hjälpte invånarna att stå ut. De
flyttade inte. Precis som Israels barn
i Egypten stod de ut trots förtrycket.
2011 yrkade ”Regavim” och det lokala bosättarrådet på att högsta domstolen skulle tvinga armén att genomföra föreliggande order om att förstöra
praktiskt taget varje bygge i Susya.
Domstolen gav invånarna möjligheten att åter inkomma med en övergri23

pande plan. Den förkastades med det
cyniska påståendet att det skulle vara
orättvist mot Susyas palestinska invånare att tvinga dem att leva i ett så
isolerat område utan infrastruktur?
Ursäkta mig? Hur många isolerade
utposter finns det? Elnät och vattenledningar går helt nära Susya. De har
ingen infrastruktur bara därför att vår
stat vägrar att ansluta dem till det.
Den sanna orsaken till att inte bevilja
en övergripande plan? Vid den judiska planeringskommitténs hearing
om Susyas föreslagna plan sade en
representant i det lokala bosättarrådet lakoniskt: ”Vi vet alla att denna
hearing är ett skämt. Under inga omständigheter skulle ni på allvar överväga att ha en palestinsk by så nära
vår bosättning.”
Den 1 augusti ifrågasatte domarna
vid högsta domstolen huruvida det
var lämpligt att de skulle vara med
om ett överklagande av ett beslut
som planeringskommittén handhade. De valde att se detta som en fråga
till dem om att ingripa i ett tekniskt
beslut som redan hade tagits på ett
korrekt sätt. De verkade inte vilja ta
ansvar för orättvisan de hade bidragit till när de bestämde att det hade
varit olagligt att fördriva invånarna
och förstöra deras hem 2001. Men
de hade inte givit invånarna i Susya
något sätt att lagligt åtgärda sin situation.
Som ett resultat av internationell oro
samtyckte armén om att inleda samtal med invånarna i Susya för att hitta
ett ömsesidigt acceptabelt alternativ
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för att förstöra Susya. Det var ett markant framsteg efter arméns tidigare
inställning att invånarna skulle til�låtas bygga upp en by mycket längre
bort och på mark som tillhörde andra. Palestinierna vet vad som händer om de inte bor på sin egen mark.
Familjen Shreitakh äger mark mellan
bosättningen och det palestinska Susya. 1990 års bosättare, uppbackade
av armén, hade hindrat familjen från
att odla sin mark. Men 1997 erkände
försvarsministern att all mark mellan
gränsen till bosättningen och det palestinska Susya är privat palestinsk
mark. Jag var med när familjen för
en kort tid åter kunde bruka sin jord.
Men familjen bodde inte i det palestinska Susya utan mycket längre bort
i Yatta. Idag är det en vinodling ägd
av bosättare, på deras mark. Knappt
en vecka går utan att bosättare åter
försöker ta över ännu mer mark. Invånarna i Susya vet att om de inte bor
på sin mark och bevakar den, kommer det familjen Shreitakh varit med
om att upprepas om och om igen.
Staten informerade domstolen i januari att medan de i regel inte skulle
riva ner något hus utan att ha förvarnat 45 dagar i förväg, så var det ungefär en tredjedel av Susya som de förbehöll sig rätten att riva ner när som
helst och utan förvarning. I juli sköts
diskussionerna med invånarna upp
tills att försvarsminister Lieberman
bildat sig en uppfattning. Men när
han för några år sedan besökte Susya
tillsammans med Regavim, tillkännagav han att det palestinska Susya
måste rivas.

Högsta domstolen har möjlighet att
ordna upp den orättvisa de bidrog
till att skapa 2001. Domarna skulle
kunna försvara hemmen som kan rivas vilket ögonblick som helst, och
beordra staten att godkänna en övergripande plan som skulle tillåta invånarna att dröja kvar i det lilla de har.
I ljuset av de avslöjanden som åklagaren från Regavim kom med och att
han även arbetar som försvarsminister Shakeds rådgivare, kunde domarna förstå att en sida i denna konflikt
är domare, jury och bödel. I stället för
att gömma sig bakom termer som ”lag
och ordning” borde de erkänna att på
de ockuperade områdena förlorar
”lag och ordning” sin legitimitet eftersom de bestäms av ett parlament,
domstolar och planeringskommittéer
utan någon palestinsk representation. Domarna borde kunna förstå att
de är det enda israeliska organet som
kan stå utanför detta slutna system
och dess förutbestämda resultat att
neka invånarna i Susya någon rättvisa.
När jag har med mig grupper för att
tala med talespersonen Nasser Nawaje i Susya, frågar de ofta vad han
kräver. Hans svar är ofta att han inget
mer vill än de grundläggande saker
som varje mänsklig varelse har rätt
att förvänta sig. De begär inte mer än
att få leva tryggt och kunna livnära
sig på sin jord, utbildning och en
bättre framtid för sina barn, en plats
att sova på. Nasser tillägger ofta att
hans far fördrevs från familjens mark
inne i Israel och flyttade till Susya.
Nasser själv var barn när hans familj
åter fördrevs från sina hem 1986, och

de flyttade till sina jordbruksmarker.
Han tittar på sina små barn och hoppas desperat att de ska besparas gå
samma öde till mötes.
Det budskap som Tisha B´Av ger är
att vi judar lever villkorligt i Landet
Israel. Jag tror att detta land är heligt,
och att det är tecknet på pakten mellan Gud och det judiska folket. Men
när vår kärlek till Landet Israel gör att
vi skadar våra kamrater som mänskliga varelser, som skapats till Guds
avbild precis som vi, då blir vår kärlek avgudadyrkan. Den oförsonliga
satsningen på att utnyttja hela statens
makt för att beröva enkla grottinvånare något är grundlöst hat.
Idag mellan minkha-böner och slutet på fastan vallfärdade jag mellan
några av de många byar som hotas
av total förstörelse. Igår läste vi i Haftara inför sabbaten före Tisha B´Av att
”Sion skall genom rätt bliva förlossad
och dess omvända genom rättfärdighet” (ur Jesaja 1:27, svensk bibelöversättning, AE). Unga judar tillbringade
sabbaten i Susya, och andra runtom i
världen håller Kabbalat-sabbat framför israeliska ambassader och konsulat. Det är vad vår första president
Chaim Weizman förutsade: ”Världen
kommer att döma den judiska staten
utifrån hur den behandlar araberna.”
Viktigare är – Gud kommer att döma.
Rabbi Arik Ascherman lämnade nyligen Rabbis For Human Rights efter
21 år och håller för närvarande på att
bilda en ny NGO för mänskliga rättigheter som ska heta ”Hakal”), en
överenskommelse mellan försvarare
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av mänskliga rättigheter. Rabbi Ascherman är en eftertraktad föreläsare
och har fått åtskilliga priser för sitt
arbete för mänskliga rättigheter och
varit med i flera dokumentärer, även
”Israel vs Israel” 2010.

http://blogs.timesofisrael.com
/idoltry-and-causeless-hatred-inwar-against-susya--umm-al-hiran-elaraqib-and-umm-al-khir/
Översättning: Anja Emsheimer

European Jews for a Just Peace
EJJP, en sammanslutning av 18 judiska grupper från tio europeiska länder,
har skrivit ett brev till FIFA.
Den 11 augusti 2016
Gianni Infantino, ordförande
Tokyo Sexwale, ordförande, Monitoring Committee Israel-Palestine
FIFA
Bästa herr Infantino och herr Sexwale,

V

i skriver till er i den mångåriga
frågan om de israeliska fotbollsteamen i illegala israeliska bosättningar. Det är ett väletablerat faktum
att Israels kontroll över Västbanken,
Gaza och Östra Jerusalem verkligen
är en ”ockupation”, och därför är alla
deras bosättningar illegala enligt in-

ternationell lag. Det är bekräftat av
Förenta nationernas säkerhetsråd,
internationella domstolen i Haag och
alla länders regeringar utom Israels.
Även Israels högsta domstol har avgjort att Västbanken och Gaza står
under ”krigförande ockupation”.
I åratal har israeliska regeringar försökt skapa prejudikat för att legitimera sin politik och därigenom gradvis
styra det internationella samfundet
till att ändra det som är illegalt till
legalt och varaktigt. Medlemskap i
bosättningarnas fotbollsteam i Israeli
Football Association (IFA) är en sådan taktik. Om bosättarteamen blir

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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kvar i IFA och om IFA tillåts vara
kvar i FIFA – då kan Israel kräva att
det ses som prejudikat för att erkänna
att bosättningar är legala och en del
av Israels suveräna territorium.
FIFA borde inte aningslöst stödja
denna taktik. Därför borde man insistera på att IFA antingen drar bort
sina fotbollsteam i bosättningarna
från medlemskap eller att deras eget
medlemskap i FIFA upphävs.
Att underlåta detta skulle i två avseenden strida mot FIFA´s stadgar. För
det första förbjuder stadgarna en nationell fotbollsförening från att driva
klubbar på en annan förenings territorium utan den senares samtycke.
Den palestinska fotbollsföreningen
har definitivt inte samtyckt till detta.
För det andra fastslår den nya artikel 3 att ”FIFA förbundit sig att respektera alla internationellt erkända
mänskliga rättigheter och skall sträva
efter att verka till försvar av dessa rättigheter”. Ockupationen, de illegala
bosättningarna och de repressiva åtgärder som Israel vidtar för att upp-

rätthålla dem står samtliga i strid mot
palestiniernas rätt till självbestämmande. Genom att tillåta bosättarteamens nuvarande status att kvarstå
skulle FIFA bidra till ett fortsatt förnekande av palestinska rättigheter.
Det finns omfattande prejudikat i
FIFA för att agera. Man har uteslutit
fotbollsklubbar på Krim, i NagornoKarabach, Norra Cypern och andra
icke erkända territorier från FIFA´s
nationella fotbollsföreningar och från
FIFA självt. Det första prejudikatet
var förstås uteslutningen av Sydafrika under apartheidtiden. Inget av
detta medgav politiska aspekter att
påverka fotbollen utan snarare att bibehålla FIFA´s och själva fotbollens
integritet.
Slutligen skulle en uteslutning av bosättarklubbarna följa europeiska unionens motivering till att insistera på
åtskillnaden mellan Israel inom sina
erkända gränser och de ockuperade
områdena och bosättningarna.
Översättning: Anja Emsheimer

Forty-Nine Years of Occupation
Palestinians and Israelis change
direction and march together in the
Freedom March
Forty-Nine years of despair, hatred,
violence, and fear. Now it is time to
move on! It’s time to be free
of the Occupation.
Forty-Nine years of full control over
the Palestinians have led us to an
unprecedented nadir of racism,
extrajudicial executions, arrests of
minors and expulsion of individuals.

Forty-Nine years of control over an
entire nation have raised a generation
who have only known war, threats,
hatred and hostility towards
another nation.
It is finally time to change directions –
to respect the rights of both peoples to
live independently and justly, and to
release them both from the bonds
of occupation.
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Olympiska judar?
Den 20 augusti 2016
Scenen på Ben Gurion-flygplatsen
nu i veckan förvånade.
Mer än tusen unga fans, bara män,
kom för att hälsa de två israeliska
judokämparna välkomna – en kvinna, en man – som hade vunnit en
bronsmedalj var vid olympiska spelen i Rio.

D

et var ett mycket skränigt välkomnande. Gängen blev galna,
skrek, knuffades, viftade med nävarna.
Och ändå är judo inte en särskilt populär sport i Israel. Israeliska sportentusiaster fyller fotbollsarenorna
liksom basketbollplanerna. Men i de
här sporterna är Israel långt ifrån att
vinna några medaljer.
Så israeliska massor blev plötsligt
judo-fans (en del kallar det för ”Jewdo”, (OBS ordleken! AE). Folk som
inte blev galna i sin entusiasm såg
man som förrädare. Vi hörde inget
om segrarna i judo som fick guld- eller silvermedaljer. Fanns det några?
VI KAN bara ana vad som skulle ha
hänt ifall arabiska atleter hade ingått
i den israeliska OS-kontingenten.
Araber? I vår kontingent?
Jo, visst, araber utgör ca 20 % av den
israeliska befolkningen, och en del av
dem är mycket aktiva inom sporten.
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Men Gud – eller Allah – bevarade oss
från denna huvudvärk. Ingen klarade
att komma till Rio.
Men en annan fråga borde ha väckt
uppmärksamhet. Israel är – som man
själv officiellt definierar sig – en ”judisk” stat. Man hävdar att man tillhör det judiska folket. Man betraktar
sig, på ett sätt, som högkvarteret för
”världens judar”.
Så varför ägnar ingen i Israel det
minsta intresse för de medaljer som
judar och judinnor har vunnit i andra nationella delegationer? Var finns
judisk solidaritet? Var finns judisk
stolthet?
Nåja, det existerar helt enkelt inte
på ställen där det betyder något. I de
olympiska spelen, en högst nationalistisk tilldragelse, bryr sig ingen i Israel om diasporajudarna. Åt helvete
med dem.
Det verkar som att distinktionen mellan israeler och judar inom sporten,
mer än någon annanstans, är grundläggande. Så grundläggande faktiskt
att frågan inte ens dyker om. Vem
bryr sig.
FRÅGAN dök upp under en debatt
som ägde rum nyligen.
Den började i och med att jag skrev
en liten artikel i den liberala israeliska tidningen Haaretz. Jag betonade
att en del av de bästa och klyftigaste

israeliska ungdomarna har emigrerat
och slagit sig ner i främmande länder. Konstigt nog är deras mest populära nya hemland Tyskland, och den
stad de föredrar mest är Berlin. Jag
bad hövligt emigranterna att komma
tillbaka och delta i kampen ”för att
rädda israelerna från sig själva”.
En del av israelerna i Berlin avböjde hövligt. Nej, men tack, sade de.
De känner sig hemma i den tidigare
Reichshauptstadt och tänker absolut
inte komma tillbaka till Israel.
Jag slogs av faktumet att inte en enda
av skribenterna ens nämnde det judiska samfundet i Berlin eller någon
annanstans. De ser inte sig själva som
medlemmar i de judiska samfunden i
världen utan snarare som en separat,
ny, israelisk diaspora. Liksom de flesta israeler hyser de ett hemligt förakt
för diasporajudar.
Men detta kan inte hålla. Bortsett
från de få som är helt befriade från
religion och tradition, kommer israeler utomlands fortfarande behöva
vigas av en rabbi, deras nyfödda söner omskäras av en rabbi, och till
slut måste de begravas på en judisk
begravningsplats. Snart nog kommer
de att bli fullfjädrade medlemmar i
de lokala judiska samfunden.
För dessa judar kommer hela processen att vara fullbordad inom sex eller
sju generationer, från diasporajudar
till israeler, från israeler tillbaka till
diasporajudar.

GRUNDAREN av den politiska sionismen, Theodor Herzl, menade att,
efter att den ”judiska staten” hade
kommit till (inte nödvändigtvis i Palestina), skulle alla judar i världen
åka dit och slå sig ner där. De som
inte gjorde det, skulle assimileras i
de länder där de levde och sluta vara
judar.
Det var en enkel idé för Herzl var en
naiv person som visste mycket lite
om judarna. På grund av detta uppfattade han inte en framtida distinktion mellan judarna i den judiska
staten och alla de andra, som skulle
stanna kvar där de var eller emigrera
till andra länder, som USA. Termen
”jude” kom att betyda många olika
saker.
Judar var stolta över att tala om ett
”judiskt folk”, ett unikt folk spritt
över världen. I själva verket var detta
inget unikt: det var en normal situation i det bysantinska riket och senare i det ottomanska kalifatet. En del
aspekter i detta bibehölls i det brittiska mandatet och finns även kvar i
Israels lagar.
Under detta system som turkarna
kallade för ”milletsystemet”, är folk
inte territoriella enheter utan geografiskt utspridda, religiösa samfund
som styrs av deras egna religiösa ledare och kejsarens eller sultanens
undersåtar. Judarna skilde sig i detta
avseende inte från hellenerna, de
olika kristna grupperna eller, senare,
muslimerna.
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Det var bara i och med tillkomsten
av moderna nationer, grundade på
territorier, som judarna blev nästan
unika. Andra religiösa folk reformerades och blev moderna nationer. De
envisa judarna slog ifrån sig förändringar och förblev en spridd etniskreligiös enhet.
Herzl och hans meningsfränder ville
ändra på detta och senkommet göra
judarna till en modern nation med
ett eget ”fädernesland”. Det var meningen med sionismen.
Så varför drog de inte någon klar
skiljelinje mellan medlemmarna i
deras nya nation och judarna i övriga
världen? Nåja, det har aldrig funnits någon tydligt definierad sionistisk ideologi, som den marxistiska.
De var även rädda för att en tydlig
skilsmässa från judisk religion skulle
skada deras sak. Så de bibehöll ändå
sammanblandningen – judisk religion, judisk diaspora, judiskt folk,
judisk stat.
Tanken var att om man inte skilde
mellan en jude i Berlin och en jude
i Tel Aviv skulle det bli lättare för judar i övriga världen att åka till Israel.
Ingen tänkte på det faktum att denna
bro gick åt två håll. Om det var lätt
att åka från Berlin till Tel Aviv så var
det lika lätt att åka från Tel Aviv till
Berlin. Det är vad som händer nu.
DETTA SKULLE KANSKE INTE HA
HÄNT om den nya nationen som
sionismen skapade hade fått ett nytt
namn.
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En liten grupp intellektuella föreslog en gång just det. De ville kalla
medlemmarna i den nya nationen i
Palestina för ”hebréer”, och samtidigt kalla medlemmarna i diaspora
för ”judar”. Det fördömde sionisterna kraftfullt. Trots att folklig slang
omedvetet antog denna distinktion,
fick den aldrig något fäste.
I och med bildandet av staten Israel,
tycktes det komma till en naturlig
lösning: Den judiska diasporan och
staten Israel. Judarna i Israel blev israeler och var stolta för det. När de
utomlands fick frågan vilka de är,
kunde de svara naturligt ”Jag är israel”, aldrig ”Jag är jude”. Jag misstänker starkt att en ung israelisk emigrant i Berlin idag skulle ge samma
svar.
Men det finns ett problem: över 20
% av de israeliska medborgarna är
araber. Är de inbegripna i konceptet:
den israeliska nationen? De flesta av
dem, och även nästan alla judiska
israeler, skulle svara Nej. De ser sig
som en palestinsk minoritet i Israel.
Den enkla lösningen borde vara att se
”israeliska araber” som en nationell
minoritet, med fullständiga rättigheter för minoriteter. Men det israeliska
ledarskapet saknar helt kompetens
för en sådan lösning. Därför har vi
nu en rätt grotesk situation: den israeliska regeringens registreringsmyndighet som efterfrågar individens
”nationalitet”, vägrar att registrera
”israel” och insisterar på ”jude” eller ”arab”. (I Israel är nationalitet inte
samma sak om medborgarskap.)

En grupp israeliska medborgare
(även jag) kom med ett upprop till
högsta domstolen mot detta beslut
men det avslogs.
En gång argumenterade jag och Ariel
Sharon om detta. Jag frågade honom:
”Vad är du i första hand, israel eller
jude?” Han svarade utan att tveka:
”Först och främst är jag jude, sen israel.” Mitt svar var tvärtom: ”Jag är
först och främst israel, sen jude.”
Sharon var född i en kommunal by
och visste knappt någonting om
judendom. Men han hade fått sin

utbildning i det sionistiska utbildningssystemet som helt ägnar sig åt
att producera judar.
Om Sharon fortfarande var vid liv
idag, skulle han säkert ha gratulerat de israeliska judoutövarna. Han
skulle inte ha kommit på att fråga om
judiska olympiska stjärnor.
Uri Avneri
http://zope.gush-shalom.org
/home/en/channels/avnery/1471611894
Översättning: Anja Emsheimer

Rättigheter och Ansvarstagande
Holland granskar hot mot palestinska gruppers advokater i Haag
Charlotte Silver, den 15 augusti 2016

U

utger sig för att vara holländsk statstjänsteman.

Den jordansk-svenska människorättsadvokaten och den palestinska
gruppen Al-Haq har rapporterat att
den fått hotfulla telefonsamtal, mejl
och en bukett med blommor med ett
olycksbådande budskap och hot mot
hennes och hennes familjs liv. Hon
har också kontaktats av någon som

Al Haq och Kiswanson tror att kampanjen med hotelser är tänkta att
avskräcka dem från deras försvar.
Denna månad fick Kiswanson ett
meddelande där det stod att hon
”inte alls kunde känna sig säker och
att det förhoppningsvis skulle fortsätta så”. ”Det är väldigt tydligt att
skälet till att jag hotas är utifrån det
arbete som jag utför i Europa och särskilt vid internationella brottmålsdomstolen”, sade hon till Associated
Press. ”Mina kommunikationskana-

nder de senaste sex månaderna
har Nada Kiswanson fått en stadig ström av mordhot medan hon har
arbetat med internationella brottsmålsdomstolen eftersom den undersöker möjliga krigsbrott som Israel
begått mot palestinier.
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ler har komprometterats helt och hållet” sade hon till Reuters.

rit försiktiga med detaljerna och omfattningen av trakasserierna.

Sofistikerade, organiserade attacker
Kiswanson tror att Israel kanske ligger bakom hoten på grund av den sofistikerade karaktären i mobbningskampanjen och innehållet i hennes
arbete.

Förra veckan meddelade de holländska myndigheterna att de höll på att
utreda hoten som kommit mot flera
organisationer för mänskliga rättigheter.

T.ex. fick hon på en och samma dag
hot på engelska, holländska och
”bruten arabiska” då hon köpt en
anonymt och i förväg betald mobil.
Hon har också fått hot genom sin familjs i förväg betalda mobil. Hon talade om för Reuters att en av hennes
släktingar i Sverige hade ringts upp
och fått höra att Kiswanson skulle
”likvideras”.
FIDH, Internationella federationen
för mänskliga rättigheter, beskriver
kampanjen som välorganiserad, ett
sofistikerat mönster av attacker som
kräver ekonomiskt stöd. En incident
innehöll tusentals med flygblad med
Al-Haqs logo och Kiswansons personuppgifter och spreds i hela hennes omgivning.
Amnesty International stängde tills
vidare sitt kontor i Haag efter att en
anställds mejlkonto hade hackats för
att skicka ett budskap till Kiswanson. Tre andra organisationer som
arbetar med internationella brottmålsdomstolen om israeliska krigsbrott har också stängt som en försiktighetsåtgärd, enligt den holländska
tidningen NRC Handelsblad. Al-Haq
avslöjade först att någon hade siktat
på deras anställda i mars men har va32

Talespersonen för det israeliska utrikesministeriet, Emmanuel Nahshon,
avvisade misstankarna om att hans
regering skulle vara inblandad, sade
han till Associated Press. ”Vi reagerar inte på sådana befängda anklagelser.”
Men holländska myndigheter har
sagt att de inte utesluter den möjligheten. Åklagaren har sagt att de
utreder ”olika scenarier” men har
inte kommit till några slutsatser. De
holländska myndigheterna säger
att de förser Kiswanson med säkerhetsåtgärder. ”Vi tar detta på stort
allvar,” berättade åklagarna för Associated Press och sade att de har
begärt internationellt stöd. Herman
von Hebel, registrator i internationella brottmålsdomstolen sade till
NRC Handelsblad att organisationen
aldrig sett sådana hot mot anställda
i en ickestatlig organisation som arbetar vid domstolen. Han sade att
de holländska myndigheterna hade
avfärdat problemet ända tills domstolen ingrep. ”Vi såg omedelbart:
dessa hot är allvarliga. Detta måste
granskas. Och det behövs mer skydd
för /ickestatliga organisationer/ i
Nederländerna, sade han. Von Hebel betonade att den internationella
brottmålsdomstolen litar på grupper

som Al-Haq för att få dokumentation
som kan användas av domstolen för
att bestämma om det är ett brottmål.
”Det är ett försök att förhindra någon
att ge oss information. Det här är en
attack på själva idén om att bekämpa
orättvisa i stor skala,” sade han.
En större kampanj
En annan palestinsk grupp som förespråkar åtal vid internationella
brottmålsdomstolen har också blivit
hotad. Det Gaza-baserade centret för
mänskliga rättigheter Al Mezan konstaterade förra veckan att deras personal hade ”utsatts för en segdragen
kampanj” med trakasserier och hotelser, även ett mejl som skickats till en
äldre medlem i personalen med hot
mot honom och hans familj om död,
och visat ”ett foto som nyligen tagits
på hans hus på nära håll. ”Dessa attacker har intensifierats när vår personal arbetade med internationella
frågor, inklusive att rapportera till
internationella brottmålsdomstolen
och internationell advokatverksamhet med fokus på ansvarighet för
allvarliga kränkningar av internationell rätt begångna av den israeliska
militären,” tillade gruppen. Al-Mezan sade att de hade bestämt att gå
ut offentligt när mobbningen som
inbegrep ”misstänka mejlmeddelanden, Facebook-meddelanden, /och/
telefonsamtal till personal, givare
och vänner” eskalerade till direkta
mordhot. ”Detta mönster med attacker följer en våg av fientlighet mot
mänskliga rättighets-NGOs som är
involverade i att driva ansvarsfrågan
för det som Israel anser vara ´krig på
det rättsliga planet´”.

Dokumentation av krigsbrott
Sedan januari 2015 har ICC lett en
preliminär undersökning om möjliga
krigsbrott som Israel begått på den
ockuperade Västbanken och Gazaremsan sommaren 2014. Utredningen skall även undersöka krigsbrott
som palestinier begått under samma
period. Över 2200 palestinier dödades under Israels angrepp på Gaza
den sommaren. I november anslöt sig
Al-Haq till flera andra mr-grupper,
inklusive Al-Meqan, Al Dameer och
det palestinska centret för mänskliga
rättigheter för att lämna dokumentation till åklagaren i internationella
brottmålsdomstolen över påstådda
brott som den israeliska armén begått
under det 51 dagar långa angreppet.
Amnesty International har krävt av
Nederländerna att göra mer för att
försvara Kiswanson och andra människorättsarbetare. ”Vi uppmanar
den holländska regeringen, på högsta
nivå, att offentligt slå fast att dessa
allvarliga hot, som ursprungligen
kanske är internationella, är oacceptabla på holländskt territorium,”
konstaterade gruppen.
https//electronicintifada.net
/blogs/charlotte-silver/hollandprobes-threats-against-palestiniangroups-lawyer-hague
Översättning: Anja Emsheimer
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Inbördeskrig
Uri Avnery
den 3 september 2016

N

ÅGONTING MÄRKLIGT händer
med pensionerade chefer för Israels inre säkerhetstjänst, Shin Bet.
Säkerhetstjänsten är definitionsmässigt en central pelare i den israeliska
ockupationen. Den beundras av (judiska) israeler, fruktas av palestinier,
respekteras av professionella säkerhetstjänster överallt. Ockupationen
skulle inte kunna finnas utan den.
Och här har vi paradoxen: en gång
att cheferna i säkerhetstjänsten lämnar sina arbeten, blir de talesmän för
fred. Hur kommer det sig?
Det finns faktiskt en logisk förklaring.
Shin Bet-agenter är den enda delen
av etablissemanget som kommer i
verklig, direkt, daglig kontakt med
den palestinska verkligheten. De förhör misstänkta palestinier, torterar
dem, försöker få dem att bli informatörer. De samlar in information, de
tränger in i de mest otillgängliga områdena av det palestinska samhället.
De vet mer om palestinierna än någon annan i Israel (och kanske även
i Palestina).
De intelligenta bland dem (underrättelseofficerare kan då verkligen vara
intelligenta och är det ofta) tänker
också på det de blivit medvetna om.
De kommer fram till något som und34

går många politiker: att vi står inför
en palestinsk nation, att denna nation inte kommer att försvinna, att
palestinierna vill få en egen stat, att
den enda lösningen på konflikten är
en palestinsk stat vid sidan av Israel.
Och så ser vi alltså ett märkligt fenomen: i och med att Shin Bet-cheferna
lämnar sin tjänst, den ene efter den
andre, blir de uttalade förespråkare
för ”tvåstatslösningen”.
Samma sak händer med cheferna för
Mossad, Israels yttre säkerhetstjänst.
Deras huvudsakliga arbete är att bekämpa araberna i allmänhet och palestinierna i synnerhet. Men i samma
ögonblick som de lämnar sin tjänst,
blir de förespråkare för tvåstatslösningen, i direkt strid med den politik som premiärministern och hans
regering för.
ALL PERSONAL i de två underrättelsetjänsterna är nåja, - hemliga. Alla
utom cheferna.
(Det här är min insats. När jag var ledamot av Knesset, lade jag fram en
proposition som yrkade på att chefernas namn skulle offentliggöras.
Propositionen avslogs förstås, liksom
alla mina propositioner, men snart
därefter bestämde premiärministern
att chefernas namn minsann skulle
offentliggöras.)
För en tid sedan visade israelisk TV

en dokumentär, ”The Doorkeepers”,
där alla levande f.d. cheferna för
Shin Bet och Mossad fick frågan om
lösningarna på konflikten.
Alla förespråkade med olika grad av
intensitet en fred som grundar sig på
”tvåstatslösningen”. De gav uttryck
för sin åsikt att det inte kommer att
bli någon fred om inte palestinierna
får en egen nationell stat.
Vid den tiden var Tamir Pardo chef
för Mossad och kunde inte uttrycka
några åsikter. Men sedan tidigt 2016
är han åter en privatperson. I veckan
han offentligt till orda för första gången. Som hans namn antyder är Pardo
sefardisk jude, född för 63 år sedan
i Jerusalem. Hans familj kom från
Turkiet där många judar fann en tillflyktsort efter att judarna fördrivits
från Spanien för 525 år sedan. Så han
tillhör inte ”den ashkenasiska eliten”
som är så hatad av den ”orientaliska”
delen av det judisk-israeliska samhället.
Pardos huvudpunkt var en varning:
Israel närmar sig en situation av inbördeskrig. Vi är inte där än men på
god väg och det snabbt.
Detta är enligt honom det huvudsakliga hotet nu som Israel står inför.
Det är förstås, hävdade han, det enda
kvarvarande hotet. Detta uttalande
innebär att den senaste chefen för
Mossad inte ser något militärt hot
mot Israel – ej heller från Iran eller
IS eller någon annan. Det är en direkt
utmaning mot den viktigaste sidan i
Netanyahus politik: att Israel omges

av farliga fiender och dödliga hot.
Men Pardo ser ett hot som är mycket
farligare: splittringen inom Israels
judiska samhälle. Det är inte inbördeskrig – än. Men ”vi närmar oss det
snabbt”.
INBÖRDESKRIG mellan vilka? Det
vanliga svaret är: mellan ”högern”
och ”vänstern”.
Som jag tidigare har påpekat innebär högern och vänstern i Israel inte
samma sak som i resten av världen.
I England, Frankrike och USA gäller
uppdelningen mellan vänstern och
högern sociala och ekonomiska frågor.
I Israel har vi förstås också en massa
socioekonomiska problem. Men uppdelningen mellan ”vänstern” och
”högern” i Israel handlar nästan enbart om fred och ockupationen. Om
man vill få slut på ockupationen och
fred med palestinierna, då är man en
”vänsteranhängare”.
Men jag misstänker att Pardo avser
en mycket djupare klyfta utan att uttryckligen säga: klyftan mellan europeiska (”ashkenasiska”) och ”orientaliska” (”mizrahim”) judar. Det
”sefardiska” (”spanska”) samhället
som Pardo tillhör, ses som en del av
det orientaliska.
Vad som gör denna klyfta så möjligen
farlig och förklarar Pardos trängande
varning, det är det faktum att den
övervägande majoriteten av de orientaliska judarna är ”högeranhängare”,
nationalistiska och åtminstone lätt
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religiösa, medan majoriteten av ashkenazerna är ”vänsteranhängare”,
mer fredsinriktade och sekulära. Eftersom ashkenazer även i allmänhet
har det socialt och ekonomiskt bättre
ställt än de orientaliska, är klyftan
djup.
Då Pardo föddes (1953), lugnade sig
de av oss som redan var medvetna
om den begynnande klyftan, i tron
att det var en övergående fas. En sådan klyfta är begriplig efter en massimmigration, men ”smältdegeln”
kommer att göra sitt jobb, blandäktenskap kommer att hjälpa till och
efter en generation eller två, kommer
hela grejen att försvinna för att aldrig
mer dyka upp.
Nåja, det blev inte så. Tvärtom, faktiskt, klyftan fördjupas snabbt. Tecken på ömsesidigt hat blir allt mer uppenbara. Den offentliga debatten är
fylld av dessa tecken. Politiker, särskilt högeranhängare, grundar sina
karriärer på sekteristiska incitament
som leds av den största pådrivaren
av dem alla, Netanyahu.

farande dominerar ekonomin, media,
domstolarna och konsten.
Den ömsesidiga antagonismen växer.
Pardo själv ger oss ett oroväckande
exempel: hans varning ledde inte
till någon storm. Den passerade obemärkt: en kort punkt på TV-nyheterna, ett kort omnämnande på insidorna i den tryckta pressen, och det
var det, det. Ingen mening med att bli
upprörd, eller?
ETT SYMTOM som kan ha skrämt
Pardo är att den enda enande kraften
för judar i landet – armén – också har
fallit offer för klyftan.
Den israeliska armén föddes långt
före Israel i den underjordiska armén
före statsbildningen, som grundades
i den socialistiska, ashkenaziska kibbutzen. Spår från den förgångna tiden kan fortfarande märkas i de övre
graderna. Generalerna är för det mesta ashkenazer.

Blandäktenskap hjälper inte. Det
som händer är att sönerna och döttrarna till blandpar i allmänhet väljer
den ena av de två sidorna och blir
extremister på den sidan.

Detta kan kanske förklara det märkliga faktum att 43 år efter det senaste
riktiga kriget ( Yom Kippur-kriget,
1973), och 49 år efter att armén i huvudsak blivit en kolonial polisstyrka,
är armébefälen fortfarande mer måttfulla än det politiska etablissemanget.

Ett nästan löjligt symtom är att högern, som haft makten (med korta
avbrott) sedan 1977 fortfarande beter
sig som en förtryckt minoritet och ger
”de gamla eliterna” skulden för alla
deras motgångar. Det är inte helt löjligt eftersom de ”gamla eliterna” fort-

Men underifrån växer en annan armé
– en armé där många av de lägre officerarna bär kippa, en armé vars nya
rekryter växt upp i hem som Elor
Azariyas och fostrats i det nationalistiska israeliska skolsystemet som
skapade Azaryia.
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Den militära rättegången mot Azariya
fortsätter att dela Israel, många månader efter att den började och månader
innan den kommer att sluta med en
dom. Azariya – det måste man komma ihåg – är den soldat som sköt ihjäl
en allvarligt skadad arabisk anfallare
som redan låg hjälplös på marken.

en del pratar t.o.m. om ”två judiska
folk” inom den israeliska judiska nationen.

Dag efter dag blir folk upprörda av
denna fråga. Armébefälet hotas av
vad som redan närmar sig ett allmänt myteri. Den nya försvarsministern, bosättaren Avigdor Lieberman,
stödjer rätt öppet soldaten mot hans
stabschef, medan Binyamin Netanyahu, politisk fegis som vanligt, stödjer
båda sidor.

Yitzhak Frankenthal, en av de föräldrar som lämnats i sorg och är en klippa i de israeliska fredsstyrkorna, har
kommit med en belysande formulering: det är inte så att den israeliskarabiska konflikten har påtvingats
Israel. Det är snarare tvärtom: Israel
håller igång konflikten därför att man
behöver den för själva sin existens.

Rättegången har sedan länge upphört
att handla om moral eller disciplinära frågor och har blivit en del av
den djupa klyfta som sliter itu det israeliska samhället. Bilden av mördaren med sitt barnsliga utseende och
sin mamma som sitter bakom honom
i domstolen och stryker honom över
håret, har blivit symbolen för det hotande inbördeskriget som Pardo talar
om.

Det skulle kunna förklara den ständiga konflikten. Det passar bra ihop
med Pardos teori om att vi närmar
oss ett inbördeskrig. Endast känslan
av den enhet som konflikten skapar,
kan förhindra det.

MÅNGA israeler har börjat prata
om ”två judiska samhällen” i Israel,

Översättning: Anja Emsheimer

Vad håller dem samman?
Konflikten förstås. Ockupationen.
Det ständiga krigstillståndet.

Konflikten – eller fred.
http://uriavnery.com
/en/hatur.html

Prenumeranter av JIPF-bladet

som vill bli informerade om JIPFs offentliga möten,
som händelsevis blir utannonserade med kort varsel via
vår e-mejllista, ombedes att skicka sina e-mejladresser till:
redaktionen@jipf.nu med uppmaningen

håll mig informerad!
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Hundratals israeliska artister och intellektuella
uppmanade i ett öppet brev världens judar att ifrågasätta den israeliska
politiken gentemot palestinierna

V

i uppmanar judar runt om i världen att förena sig med israeliska
partners för en samordnad aktion i
syfte att få ett slut på ockupationen
och bygga en ny framtid för staten Israels skull och kommande generationer, sade brevet.
De 470 undertecknarna inbegriper 48
vinnare av Israels mest prestigefyllda priser (The Israel Prize och The
EMET prize), sju högt uppsatta IDFofficerare, tjugo f.d. israeliska ambassadörer, äldre regeringstjänstemän
och ledamöter i Knesset samt 160
professorer vid israeliska universitet.
Bland de mest kända undertecknarna
är författarna David Grossman och
Amos Oz, nobelpristagaren Daniel
Kahneman och 20 tidigare israeliska
ambassadörer.
Den förlängda ockupationen är i sig
förtryckande för palestinier och eldar
på ömsesidig blodsutgjutelse. Den
underminerar staten Israels moral
och demokratiska system och skadar
gemenskapen mellan nationer” hävdade brevet.
Organisationen ”Save Israel! Stop
Occupation” försöker få ett slut på
Israels kontroll av territorierna som
man vann under Sexdagarskriget i
juni 1967 och upprätta en palestinsk
stat. Dessa områden inbegriper nu
Västbanken och östra Jerusalem.
Organisationens chef, Jessica Montell, sade att Israels militära styre
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”skadar det israeliska samhället och
skadar judar runt om i världen.
Israel började bygga bosättningar på
Västbanken efter att man under 1967
års Sexdagarskrig lagt under sig området, som tidigare kontrollerades av
Jordanien. Idag lever över 350 000 israeler i bosättningar och utposter på
Västbanken och ytterligare 200 000 i
östra Jerusalem som Israel ser som en
del av sitt territorium.
Det internationella samfundet betraktar israeliskt byggande på Västbanken och i östra Jerusalem som
olagligt. Jerusalem gör gällande att
bosättningarnas status på Västbanken är en fråga för ett slutgiltigt fredsavtal med palestinierna.
Talesmannen för Israels utrikesministerium, Emmanuel Nahshon,
vägrade att kommentera brevet. Han
sade ”vi uppmanar palestinierna att
återvända till förhandlingsbordet”.
Fredsansträngningar har stannat av
sedan ett USA-lett initiativ kollapsade i april 2014.
Rysslands utrikesministerium meddelade förra torsdagen att israeliska
och palestinska ledare ”i princip”
har samtyckt till att mötas i Moskva
för samtal men inget datum har bestämts.
http://www.timesofisrael.com
/hundreds-of-israeli-intellectualsto-world-jewry-end-occupation-forisraels-sake/
Översättning: Anja Emsheimer

Besök det Vackra Apartheid-fria Spanien
Måndagen den 12 september 2016
Av Abby Zimet

C

adiz, provinshuvudstad i Andalusien, har blivit den senaste
i över 50 kommuner i Spanien som
kommit med förslaget att förklara sig
vara en israelisk ”apartheid-fri zon”
som stöd för bojkott-, avyttrings- och
sanktionsrörelsen (BDS). Den är utformad utifrån en liknande kampanj
under 1980-talets kamp mot apartheid i Sydafrika och leds av Solidarity Network Against the Occupation
of Palestine (RESCOP). Man försöker
skapa ”öar av politisk medvetenhet”
där lokala myndigheter är införstådda med att bojkotta företag som är
medskyldiga till ockupationen, genom att kränka internationell rätt, att
klippa banden med israeliska statliga
verk, och att stödja utbildning och
stärka kampen för palestinska rättig-

heter. Med en befolkning på 120 000
förenar sig nu Cadiz med Gran Canaria, Santiago de Compostela, XixónGijon, Sevilla, Cordoba, Santa Eulária på Ibiza och många andra städer
som går att se på en RESCOP-karta.
Framväxten av anti-apartheid-kampanjen fortsätter trots att israeliska
ledare hävdar att de har ”besegrat”
BDS. Den sammanfaller också med
en till synes motsägelsefull uppståndelse över lagliga utmaningar
mot lokala styrelser som förklarar
sig vara israeliska apartheid-fria zoner, parallellt med andra försök att
tysta BDS, ledda av en proisraelisk,
Madrid-baserad lobbygrupp – ett försök som BDS-förespråkare kallar för
”en oöverträffad, välfinansierad och
antidemokratisk attack mot alla som
försöker att hålla Israel ansvarigt inför internationell rätt.” RESCOP kal�lar de åtgärder för ”oacceptabla” som
syftar till att ingripa i spanska städers
suveränitet och ”hindra våra institutioner från att engagera sig i mänskliga rättigheter,” och lovordar ”det
mäktiga föredömet i solidaritet med
det palestinska folket” vid en tidpunkt då en våg av demokratiskt underskott går genom Europa”. Framför
allt, manar de, ”Börja att planera din
apartheid-fria semester nu”.
http://www.commondreams.org
/further/2016/09/12/visit-beautifulapartheid-free-spain
Översättning: Anja Emsheimer
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JIPF’s Handlingsprogram
Politiskt 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

JIPF-bladet
är medlemsblad för föreningen Judar för Israelisk-Palestinsk Fred
c/o Jakub Srebro, Östgötagatan 26, 4tr, 116 25 Stockholm
E-post: redaktionen@jipf.nu
Talespersoner
Olle Katz, tel.: 070 894 34 02 och Ilan Cohen, tel.: 076 818 60 72
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 på
Plusgiro 475 29 17-7
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