
 

För 25 år sedan slöts Osloavtalet mellan Israel och PLO. Som Gush 
Shalom skriver, så har inte avtalet misslyckats utan Israel har efter mordet 
på Ytzhak Rabin inte implementerat det för att förhindra en palestinsk stat 
sida vid sida med Israel i fred och säkerhet.  Åt detta mål ägnade Uri 
Avnery sitt liv. Han har tyvärr lämnat oss nästan 95 år gammal och vi 
kommer att sakna hans kloka kolumner. De två sista finns i detta JIPF-
blad. 


Istället för fred och försoning tilltar den israeliska ockupationsmaktens 
despoti. I strid med internationell rätt har nu Israels högsta domstol gett 
klartecken att jämna byn Khan al-Ahmar med marken och tvångsförflytta 
dess invånare. Förtrycket och rättslösheten i de ockuperade områdena är 
ingen nyhet. Nytt är dock att även det svenska rättssystemet är medvetet 
om detta till den grad att det har betänkligheter att utvisa en palestinier, 
som dömts för antisemitiska hatbrott i Sverige, till de ockuperade 
områdena. 


Även i år har JIPF stött Ship to Gaza flottiljens försök att bryta den 
kvävande israeliska blockaden, både genom uttalanden och genom 
enskilda medlemmars aktiva deltagande. En reserapport vittnar om detta.


Israels politisk-moraliska förfall befästs med den nya nationalstatslagen, 
som cementerar det som har varit realitet sedan Israels bildande, att landet 
inte är till för alla dess medborgare på lika villkor. Protest mot denna lag har 
framförts av Israeliska intellektuella och även av judar utanför Israel. 


JIPF – bladet ger all denna kritik en svensk röst.


Ilan Cohen, redaktör
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JIPF på MR-dagarna den 17 november 
Att riva murar och bygga broar  
Lördagen den 17:e november kl. 13:00 – 13:30 
Medverkande: Olle Katz och Daniel Bergman 
Moderator Rebecca Weisberg 

Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens viktigaste samlade mötesplats för 
praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som 
arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Konferensen har 
genomförts årligen i olika svenska städer sedan år 2000. Senaste gången 
JIPF medverkade var i Göteborg 2015. I år när MR-dagarna arrangeras i 
Stockholm 15 – 17 november kommer vi att deltaga igen.  Den 17 
november kl. 13:00-13:30 arrangerar vi miniseminariet ”Att riva murar och 
bygga broar - Om vårt arbete inom “Judar för Israelisk-Palestinsk Fred”. 
Miniseminariet har formen av ett samtal mellan JIPF:s ordförande Olle 
Katz, styrelseledamoten Daniel Bergman och publiken. Samtalet 
modereras av Rebecca Weisberg. 
I samtalet diskuteras vilken roll JIPF och andra judiska fredsorganisationer 
kan spela i arbete för fred och mänskliga rättigheter i den israelisk-
palestinska konflikten, och för att väcka liv i fredsprocessen. Vi vill också 
diskutera om vårt arbete för att uppmärksamma våld och 
människorättskränkningar under den israeliska ockupationen kan 
motverka antisemitiska och islamofobiska tendenser.


MR-dagarna arrangeras 2018 på Stockholmsmässan i Älvsjö, Mässvägen 
1. Den 15-17 november. 
Biljetter kan bokas på www.mrdagarna.nu
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JIPF på Globala torget på bokmässan i Göteborg  
På årets bokmässa i Göteborg 27-31 september medverkar JIPF med två 
programpunkter på Globala torget.


Globala torget har under sin sextonåriga livstid utvecklats till en viktig 
mötesplats för det civila samhällets organisationer och olika myndigheter 
kring globala utvecklingsfrågor. Under 2018 och 2019 är det Olof Palmes 
Internationella Center som ansvarar för Globala Torget. Arrangemanget 
genomförs med stöd från biståndsmyndigheten Sida.


Du hittar Globala torget i mässans H-hall på plan 2


Växer antisemitismen i Europa? 
Torsdagen den 27:e september kl 15:40-16:00 
Medverkande: Svante Weyler och Lars Dencik 
Moderator: Ingrid Elam


Är tvåstatslösning ännu möjlig i konflikten i Israel/Palestina? 
Lördagen den 30:e september kl. 12:40-13:00


Medverkande: Kenneth Hermele, Global Studies Göteborg och Anna 
Wester, ordförande Palestinagrupperna i Sverige 
Moderator: Staffan Granér, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF)


Osloavtalet misslyckades inte. Det genomfördes 
helt enkelt inte. 
Gush-Shalom  
På den 25:e årsdagen av det 
historiska handslaget mellan den 
israeliska premiärministern Yitzak 
Rabin och PLO:s ordförande Yasser 
Arafat måste man komma ihåg och 
påminna om sanningen: Osloavtalet 
misslyckades inte. Det genom-
fördes helt enkelt inte. Att inte 
genomföra avtalet hade redan kos-
tat tusentals liv och skulle kanske 
kosta många fler.


Osloavtalet skulle pågå under en 
interimsperiod på fem år med början 
i april 1994. Den situationen där den 

palestinska myndigheten endast styr 
över ett antal isolerade enklaver utan 
makt ens där, skulle upphöra i maj 
1999. Likaledes var uppdelningen av 
Västbanken i område A, B och C 
tänkt att vara tillfällig enbart under 
dessa fem år, 1994 till 1999. När fem 
år hade gått, skulle allt detta ha 
upphört och i stället ha ersatts av 
genomförandet av det definitiva 
resultatet.


Palestinierna förväntade sig själv-
fallet att det definitiva resultatet 
skulle inbegripa slutet på den israe-
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liska ockupationsregimen och att en 
oberoende och suverän palestinsk 
stat skulle upprättas. Anledningen till 
att Yasser Arafat undertecknade 
Osloavtalet var att han antog och 
förväntade sig att en palestinsk stat 
skulle bli till 1999. Yitzak Rabin för 
sin del, en man som ägnat större 
delen av sitt liv åt krig, visste att fred 
sluter man med fienden. Han avsåg 
att fullt och helt genomföra det han 
hade undertecknat och uppnå en 
fullständig fred med palestinierna. 
Om Arafat hade vetat att IDF 2018 
fortfarande höll hela Västbanken och 
hade satt Gaza-remsan under en 
förkvävande be-lägring, samt att de 
israeliska bosättningarna skulle växa 
och breda ut sig, skulle han säkert 
inte ha drömt om att underteckna 
avtalet. Ej heller skulle Mahmoud 
Abbas eller någon annan av de 
palestinska ledarna ha under-tecknat 
Osloavtalet om han hade vetat att 
detta skulle bli resultatet.


Det mål som palestinierna  under-
tecknade avtalet för – att få ett slut  
på ockupationen och upprätta en 
palestinsk stat – uppnåddes inte. 
Staten Israel hade inte hållit sin del 
av överenskommelsen. Naturligtvis 
uppnådde inte heller staten Israel 
och dess medborgare vad de hade 
förväntat sig, nämligen ett slut på 
konflikten med palestinierna och att 
uppnå fred och goda grannre-
lationer. Om Osloavtalet hade 
genomförts och det definitiva re-
sultatet tillämpats 1999, skulle vi nu 
ha gått in i det tjugonde året med 
fred mellan staten Israel och staten 
Palestina, och de dödade från andra 
intifadan och åren därpå fortfarande 
kulle leva bland oss.


http://zope.gush-shalom.org/home/
en/events/1464389870 

Översättning: Anja Emsheimer   

To Gush Shalom, Israel, from Olle Katz, Chairman, JIPF Sweden 

JIPF Sweden (Jews for a just peace in Israel-Palestine) grieves the passing 
of Uri Avnery. Avnery died fighting for democracy in Israel. At almost 95, he 
was an important voice for justice and democracy, not only in Israel but 
also worldwide, especially among Jews in the diaspora. For us in Sweden, 
we also remember Uri Avnery from his visit in 2001 when he received the 
Right Livelihood Award for his dedicated work for democracy and a just 
peace in Israel/Palestine. During his visit JIPF arranged a large meeting so 
that Avnery could meet and inspire people here in Sweden. There are many 
of us who remember his visit and who followed his writings in Haaretz as 
well as the important work he did for Gush Shalom. We are convinced that 
his ideas and work will continue to inspire us and many others in Sweden, 
in Israel and in the rest of the world, longing for democracy, peace and 
equal rights for all the people in Israel and Palestine. 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Uri Avnery 1923-2018 
Några biografiska data:

1923 	 Född som Helmut Ostermann in Tyskland

1933   	 Emigrerade med föräldrarna till Palestina, då under brittiskt 	
	 styre

1948   	 Allvarligt skadad under självständighetskriget

1950  	 Köpt tidskriften ”Haolam Hazeh” (Denna Värld), som blir 	
	 Israels mest  stridbara antietablissemang publikationen

1965 	 Röstad in i Knesset, som ledare för den radikala 	 	
	 oppositionsrörelsen Haolam Hazeh-Koah Hadash (Ny kraft)

1982   	 En av de första Israelerna att träffa Yasser Arafat

1993   	 Bildar fredsrörelsen Gush Shalom

2001  	 Tilldelas Right Livelihood Award i Stockholm
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INDIGNEZ-VOUS! – TIME FOR OUTRAGE! –  
SÄG IFRÅN! 
Eller varför jag deltog i årets Ship to Gaza-flottiljen  

Gabor Tiroler 
Jag har översatt den franska titeln till 
”Bli upprörd!” men både den 
engelska och den svenska tolk-
ningen är bättre.

Det var min gamla tysklärarinna från 
sextiotalet och goda vän fram till sin 
död 2017, Ruth Fröland (medlem i 
JIPF från dess början), som gav mig 
Stéphan Hessels pamflett någon 
gång 2011 och uppmanade mig att 
läsa den och det omedelbart. 

Hessel var som hög jurist med att 
utarbeta FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna. Till sin död 
2013, 96 år gammal, kämpade han 
mot de ekonomiska orättvisorna i 
världen och mot Israels förtryck av 
palestinierna. 

”Den som vill vara en äkta människa 
– en verklig kvinna, en verklig man – 
kan inte tolerera sådant som gör en 
upprörd eller uppriven.” skriver han. 
”’Ni måste resa er.’ Jag säger alltid 
till folk: ’Se er omkring; se vad som 
gör er ledsna, vad som gör er 
ursinniga och gör sedan något.’” 

”I dag gäller min upprördhet främst 
Palestina, Gazaremsan och Väst-
banken. … Det är ett måste läsa 
Richard Goldstons rapport från 
september 2009 om Gaza. Där 
anklagar denne sydafrikanske doma-
re, jude som t.o.m. kallar sig sionist, 
den israeliska armén för brott som 
kan betraktas som krigsförbrytelser 

eller t.o.m. i vissa sammanhang som 
brott mot mänskligheten. Jag åter-
vände själv till Gaza 2009 och kunde 
komma in med min fru tack vare 
våra diplomatpass och hade avsik-
ten att med egna ögon studera det 
som rapporten berättade.” (min 
översättning från franska)

Ända sedan läroverksåren har jag 
levat med mina föräldrars upprörd-
het över de djävulskaper de utsattes 
för och bevittnade i Auschwitz. 1963 
var jag med att starta den svenska 
bojkottkampanjen mot apartheid-
regimen i Sydafrika och två år 
senare deltog jag i FNL-rörelsens 
skapelse. I början trodde jag att bara 
allmänheten fick reda på vad 
apartheid innebar, skulle de protes-
tera och ta avstånd från det sys-
tematiska förtrycket. En plågsam 
insikt kom gradvis om att egen-
intressena hos handlarna att sälja allt 
som gick att sälja med vinst och hos 
kunderna att kunna äta billiga 
plommon dolde eller förvanskade 
deras faktakunskaper. Tack vare 
aktiviteter, uppvaktningar och argu-
mentationer antog riksdagen ändå 
en lag som hindrade importen av 
jordbruksprodukter, vilket efter några 
år utvidgades till en nästan total 
bojkott. Bojkotten som många andra 
länder också införde bidrog tvivels-
utan till apartheids fall, och det har 
bland flera Nelson Mandela intygat.
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En mycket mera smärtsam upptäckt 
än penningens makt gjorde jag efter 
studenten 1967 då jag i kibbutzen, 
där jag var volontär (mitnadev), 
konfronterades med israelernas ned-
låtande och fördomsfulla behandling 
av palestinierna i sitt land. Det var ju 
rasism! Det var apartheid! Skulle jag 
tvingas försvara ett sådant system? 
Jag återvände till Sverige för att 
gradvis bli en aktiv anti-sionist. Med 
min kännedom om apartheidsys-
temet, fördjupad under de fem år jag 
arbetade i Sydafrikas grannland 
Moçambique, kan jag med säkerhet 
hävda att Israels politik är en ännu 
mera utvecklad och effektiv form av 
apartheid. 

Det är fruktansvärt att bevittna hur 
Israel år efter år får plåga och strypa 
ett folk medan USA förser landet 
med vapen och EU (med Sveriges 
aktiva deltagande) handlar med det 
och bjuder in det till sina europeiska 
galor. 

Bli upprörd och handla sedan! Det 
var denna tanke som ledde till att jag 
anmälde mig till det andra försöket 
att nå Gaza med båt 2011. Den 
gången fanns inte plats för mig. I år 
fick jag chansen. 

Alla båtar hade varit på väg en 
längre tid från Sverige och Nor-
ge.  Jag anslöt i Palermo. Fyra 
segelbåtar skulle fortsätta sin färd 
därifrån, två större och två mindre, 
men av de mindre hade för mycket 
fel så det kom inte i väg. Jag 71 
åringen placerades på Falestine 
(med beteckningen Comfort 30, 
trettio fot alltså eller knappt tio meter 
lång) med Andreas 32 kvalificerad 
kapten tillika sjuksköterska, Janne 
Strömdahl kunnig skeppare 81, Nils 

74 erfaren seglare. Vi hade med oss 
fyra lådor sjukvårdsmaterial som 
skulle överlämnas vid framkomsten. 
Det var mycket krångel från början 
med kommunikat ionen mel lan 
båtarna och ledningen på land/
Sverige. Till slut fanns ingen kontakt 
al ls. Hade någon manipulerat 
satellitsändaren? 


Vi var övervakade i hamnen i Paler-
mo och jag lade märke till – under 
min morgongymnastik på piren – 
strikta herrar som snokade kring vår 
båt (bara den).  

Men vi kom ändå i väg i god 
ordning. Andra dagen blåste det 
upp. Jag försökte sköta kabyssen så 
gott jag kunde men det blev allt 
svårare ju mer det gungade särskilt 
som gasspisens gyroupphängning 
pajade och jag hela tiden riskerade 
få kastrullen över mig. Vi hade 
tvåtimmarspass vid roder och däck, 
Andreas med Nils, Janne med mig. 
Han tog mera med rodret, jag mera 
med kaffet men. Jag styrde efter 
månen och en stjärna när jag kunde 
se dem. Vi hade djupa samtal om 
politik och filosofi i tystnaden och 
ensamheten (bara hav och vågor 
utan gräns): liknande erfarenheter av 
solidaritetsarbete och protest-
aktioner, ganska olika levnadsbanor. 

Det läckte in i förskeppets lucka, 
varunder min koj låg, och efter ett 
par översköljningar var vi blöta både 
inne och ute. Under dagtid var det 
så pass varmt att vi var dyblöta av 
havsvatten och svett, nattetid bara 
av havsvatten. Vi var fastspända när 
vi var på däck men fick hålla i oss 
rejält ändå, och under däck kastades 
vi omkring allt mer brutalt liksom allt 
som var löst. Det kom grejer 
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flygande och det gällde att hålla sig 
fast i något som inte gav efter; ofta 
med båda händerna och med 
benen. 

Förstaget gick av och rodret veks. 
Oförklarliga skador. Vi tvingades 
söka nödhamn i Grekland dit vi tog 
oss med motorn. Då hade vädret 
blivit lugnare. Från början verkade 
det som att reparationerna bara 
skulle kräva några dagar men på 
tredje dagen belade oss hamnmyn-
digheten med seglingsförbud. Hade 
de fått order från någon högre 
instans? Utifrån? 

Den norskflaggade båten var den 
första att bordas av israeliska marin-
soldater förklädda till kustbevakning. 
Kaptenen vägrade att lämna ifrån sig 
rodret och blev bortföst med elba-
tonger och inlåst i en hytt. De övriga 
fick stryk när de stretade emot. 
Sedan styrdes båten till Ashdod där 
de ombordvarande förhördes och 
sattes i arrest. Den svenskflaggade 
Freedom kapades någon dag senare 
av israelerna på internationellt 
vatten, fyrtio sjömil från land, de tolv 
ombord utsattes för liknande be-
handling. Två släpptes snabbt men 
resten hölls kvar i drygt fyra dagar. 

Utrikesministern Margot Wallström 
protesterade tydligt och rakt: ”Rege-
ringen har varit i kontakt med 

israeliska myndigheter rörande Ship 
to Gaza och har framfört att ageran-
det av de israeliska myndigheterna i 
förhållande till det svenskflaggade 
fartyget Freedom och personerna 
ombord saknar stöd i folkrätten. 
Regeringen har också begärt att 
fartyget, dess last och personerna 
som befann sig ombord släpps fria.” 
Uppenbarligen struntade Israel i 
protesten som inte åtföljdes av 
någon handling från svenska regerin-
gen. Båtarna har Israel behållit 
liksom förråden och sjukvårds-
utrustningen. 
Gaza är inget annat än ett utom-
husfängelse för områdets en och en 
halv miljoner palestinier. Israels 
blockad och förstörelseverk kommer, 
som t.o.m. FN:s generalsekreterare 
uttalar, att göra det obeboeligt inom 
två år. 

Att tiga och att förhålla sig passiv 
duger inte längre. De som känner till 
de här förhållandena och fortsätter 
sätta i sig israelisk grapefrukt eller 
Hälsans kök utan att bry  sig om 
resten är medskyldiga till ett folk-
mord. Säg ifrån! 

Säg ifrån! Bojkotta varor som kom-
mer från Israel! Avbryt alla förbindel-
ser med sionisterna och övertyga 
dina vänner om att göra likadant. 
NU! 
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The law starts 
working  

Thugs assault Arabs. 

Settlers assault Peace 
activists. 

A court okays Land theft. 

In short, the “Nation State 
Law” Starts working. 

Published in Haaretz, 
31/08/18 



PRESSMEDDELANDE: 2018-08-05 
  
Föreningen ”Judar för Israelisk-Palestinsk Fred” (JIPF) ställer sig 
helhjärtad bakom Svenska Ship to Gazas krav framförda i medföjande 
pressmeddelande. 
  
På uppdrag av JIPF:s styrelse 
Ilan Cohen, styrelsemedlem 

Till Sveriges Utrikesminister Margot Wallström 
PRESSMEDDELANDE: 2018-08-05 12:44

Ship to Gazas segeljakt "Freedom for Gaza" med kursen satt mot Gaza 
blev bordad av israeliska militärer på kvällen fredagen den 3 augusti på 
internationellt vatten, vilket är ett grovt brott mot internationell rätt. 
Senast inrapporterade position före bordningen var ungefär 40 nautiska 
mil från Gazas kust klockan 20:06 (svensk tid). Det svenskflaggade 
fartyget och dess last av sjukvårdsmaterial är beslagtaget av Israel och 
de 12 personerna som befann sig ombord fängslade och förda till Israel, 
ett land de inte avsett att besöka.

 
Ship to Gaza kräver att de tillfångatagna tillsammans med fartyg och 
last återförs till den plats där de bordades och ostört tillåts fortsätta sin 
resa på internationellt och palestinskt vatten i överensstämmelse med 
internationell rätt. På så sätt kan vi fullfölja resans syfte, nämligen att 
överlämna ”Freedom” som gåva till Union of Agricultural Work 
Committees (UAWC)* (organisationen namn), samt 18 lådor med 
sjukvårdsmaterial, gasbindor och suturer, till organisationen My Care i 
Gaza. Bristen på sjukvårdsmaterial är skriande. 
 
I förlängningen är detta också ett krav på att den elvaåriga illegala och 
destruktiva blockaden av Gazaremsan nu äntligen hävs. Sveriges 
regering har tidigare vid upprepade tillfällen ställt sig bakom krav på att 
blockaden hävs. Vi förväntar oss nu att samma regering, i egenskap av 
det angripna fartygets flaggnation, också ställer sig bakom våra 
specifika krav gällande besättning, last och fartyg. 
 
Ship to Gaza uppmanar Israel och Egypten att nu tillmötesgå de krav 
som stora delar av världssamfundet ställer på att den rättsvidriga och 
destruktiva blockaden av Gazaremsan skall hävas efter elva långa år av 
isolering och aggression. 
 
Jeannette Escanilla, för styrgruppen Ship to Gaza Sverige,

Sverige, 5 augusti 2018
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Tack för ditt brev daterat den 5 augusti 2018.

Situationen som råder i Gaza är mycket kritisk. FN:s generalsekreterare 
Antonio Guterres har beskrivit läget som en humanitär katastrof och som 
du skriver är bristen på sjukvårdsmaterial skriande, inte minst efter att så 
många människor skadats då israelisk militär satts in i samband med 
demonstrationer längs med Gazas gräns de senaste månaderna.

Sverige värnar principen om havens frihet och rätten till sjöfart. 
Regeringen har varit i kontakt med israeliska myndigheter rörande Ship 
to Gaza och har framfört att agerandet av de israeliska myndigheterna i 
förhållande till det svenskflaggade fartyget Freedom och personerna 
ombord saknar stöd i folkrätten. Regeringen har också begärt att 
fartyget, dess last och personerna som befann sig ombord släpps fria. 
Sveriges ambassad i Tel Aviv bevakar de frihetsberövade svenska 
medborgarnas konsulära rättigheter och besökte samtliga under 
söndagen den 5 augusti.

Regeringen kommer att fortsätta verka för ett slut på konflikten mellan 
Israel och Palestina och för en rättvis och hållbar tvåstatslösning där två 
stater kan existera fredligt sida vid sida. Att häva isoleringen av Gaza och 
bistå med humanitärt stöd till Gazaborna är två brådskande och viktiga 
steg på vägen.

Margot Wallström 

�10

2018 års medlemsavgift  
Det är verkligen dags att betala medlemsavgiften nu om du inte 
har gjort det! 

JIPF är en ideell förening! 
Så snälla du, betala din avgift så fort som möjligt: 
290kr medlemskap inkl. JIPF-bladet 
540kr + stödmedlem inkl. JIPF-bladet 
140kr medlem stud/arbetslös/obemedlad inkl. JIPF-bladet 
190kr endast JIPF-bladet 

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. 



 

Vem fan är vi? 
Uri Avnerys kolumn den 4 augusti 2018 

FÖR MÅNGA ÅR SEN hade jag ett 
vänskapl igt samtal med Arie l 
Sharon.

Jag sa till honom: ”Först och främst 
är jag israel, och efter det är jag 
jude.”

Han svarade upphetsat: ”Först och 
främst är jag jude, och först därefter 
är jag israel.”


Det låter kanske som en abstrakt 
diskussion. Men i verkligheten är det 
h j ä r t e f r å g a n f ö r a l l a v å r a 
grundläggande problem. Och kärnan 
i den kris som nu sliter itu Israel.


D E N O M E D E L B A R A A N L E D -
NINGEN till denna kris är den lag 
som förra veckan och i all hast 
antogs av högermajor i teten i 
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knesset. Den kallas ”Basic Law: 
Israel the Nation State of the Jewish 
People”.


Det är en författningsenlig lag. När 
Israel grundades under 1948 års 
krig, antog man inte någon konsti-
tution. Det var problem med den 
ortodoxt religiösa gruppen vilket 
omöjliggjorde en gemensam formu-
lering. I stället läste David Ben-
Gurion upp en ”självständighets-
förklaring” som tillkännagav att ”vi 
upprättar den judiska staten, staten 
Israel”.


Tillkännagivandet blev inte lag. 
Högsta domstolen antog sina prin-
ciper utan någon rättslig grund. Men 
det nya dokumentet är bindande lag.


Så vad är det som är nytt med den 
nya lagen som vid en första anblick 
ser ut som en kopia av deklaratio-
nen? Den innehåller två viktiga 
förbiseenden: deklarationen talade 
om en ”judisk och demokratisk stat” 
och lovade total jämlikhet för alla 
sina medborgare utan hänsyn till 
religion, etnisk bakgrund eller sex.


Allt detta är borta. Ingen demokrati. 
Ingen jämlikhet. En judarnas stat, för 
judarna, av judarna.


DE FÖRSTA PROTESTERNA kom 
från druserna.


Druserna är en liten och samman-
svetsad minoritet. De skickar sina 
söner att tjänstgöra i den israeliska 
armén och till polisen och ser sig 
som ”blodsbröder”. Plötsligt har de 
berövats alla sina lagliga rättigheter 
och känslan av tillhörighet.


Är de araber eller inte? Muslimer 
eller inte? Det beror på vem som 
talar, var och för vad. De hotar med 
demonstrationer, att lämna armén 
och al lmänt att göra uppror. 
Binyamin Netanyahu försöker att 
muta dem, men de är en stolt grupp.


Men frågan om druserna är inte det 
viktigaste i detta. Den nya lagen 
ignorerar totalt de 1.8 miljoner 
araber som är israeliska med-
borgare, inklusive beduinerna och de 
kristna. (Ingen tänker ens på de 
hundratusentals europeiska kristna 
som immigrerade med sina judiska 
äkta hälfter och andra släktingar, i 
huvudsak från Ryssland.)


Det arabiska språket med all sin 
prakt och som fram till nu var ett av 
de två officiella språken, degrade-
rades till att blott och bart inneha 
”en speciell status”, vad det nu 
betyder.


(Allt detta gäller det egentliga Israel, 
inte de kanske fem miljoner araber-
na på den ockuperade Västbanken 
och i Gazaremsan, som inte har 
några rättigheter alls.)


Netanyahu försvarar denna lag som 
ett lejon mot växande kritik inifrån. 
Han har offentligt deklarerat att alla 
de judar som kritiserar lagen är 
vänsteranhängare och förrädare 
(synonymer), ”som har glömt vad det 
innebär att vara judisk”.


OCH DET ÄR verkligen själva 
poängen.

För många år sen bad mina vänner 
och jag högsta domstolen  att ändra 
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nationalitetsbeteckningen i våra 
identitetskort från ”judisk” ti l l 
”israelisk”. Domstolen vägrade och 
konstaterade att det inte finns någon 
israel isk nat ion. Det officiel la 
registret känns vid nästan hundra 
nationer men inte en israelisk.


Den här underl iga situationen 
började i och med att sionismen 
föddes i slutet av 1800-talet. Det var 
en judisk rörelse med syfte att lösa 
”Den judiska frågan”. Bosättarna i 
Palestina var judar. Hela projektet 
var intimt förknippat med judisk 
tradition.


Men när väl en andra generation 
med bosättare växte upp kände de 
sig illa till mods av att vara just 
judiska, som judar i Brooklyn eller 
Krakow. De kände att de kom med 
nånting nytt, annorlunda, speciellt.


Mest extrem var en liten grupp med 
unga poeter och konstnärer som 
1941 hade bildat en organisation 
med smeknamnet ”kanaaniterna” 
som tillkännagav att vi var en ny 
nation, en hebreisk nation. I sin 
entusiasm gick de till ytterligheter 
och deklarerade att vi inte har något 
med judar utomlands att göra, och 
att det inte fanns någon arabisk 
nation – araber var bara hebréer som 
hade gått över till islam.


Sen kom nyheterna om förintelsen, 
kanaaniterna glömdes bort och alla 
blev ångerfulla super-judar.

Men inte riktigt. Utan ett medvetet 
beslut lade sig min generations 
populära språk till med en klar 
distinktion: Judisk diaspora och 
hebreiskt jordbruk, judisk historia 

och hebreiska bataljoner, judisk 
religion och hebreiskt språk.


När britterna var här deltog jag i 
dussintals demonstrationer som 
ropade ”Fri immigration! Hebreisk 
stat!” Jag minns inte en enda 
demonstration där någon ropade 
”Judisk stat!”


Så varför talar självständighets-
förklaringen om en ”judisk stat”? Det 
är enkelt: Den åsyftade FN-reso-
lutionen som föreskrev delningen av 
Palestina i en arabisk och en judisk 
stat. Grundarna konstaterade helt 
enkelt att vi nu upprättar denna 
judiska stat.


Vladimir Jabotinsky, Likuds legen-
dariska förfader, skrev en hymn där 
han tillkännagav att ”En hebré är son 
till en prins”.


DETTA ÄR FAKTISKT en naturlig 
process. En nation är en territoriell 
enhet. Den bestäms av ett land-
skap, klimat, historia, grannar.


När britterna slog sig ner i Amerika, 
kände de efter någon tid att de 
skilde sig från de britter de hade 
lämnat bakom sig på deras ö. De 
blev amerikaner. De brittiska straf-
fångarna som skickats till Fjärran 
Östern blev australier. Under två 
världskrig ryckte australier ut till 
Storbritanniens hjälp, men de är inte 
britter. De är en stolt ny nation. Så 
ock kanadensarna, nyzeeländarna 
och argentinarna. Och det är vi 
också.
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Eller skulle ha varit om officiell 
ideologi hade tillåtit det. Vad har 
hänt?


Först och främst var det den enorma 
immigrationen från arab-världen och 
Östeuropa på tidigt 50-tal – på varje 
hebré gick det två, tre, fyra nya 
immigranter som såg sig själva som 
judar.    

                     

Och sen kom behovet av pengar och 
politiskt stöd från judarna utom-
lands, särskilt från dem i USA. 
Medan dessa som såg sig som 
amerikaner rakt igenom (försök att 
säga att de inte är det, din jävla 
antisemit!) är stolta över att ha en 
judisk stat nånstans.


Och sen fanns där (och finns!) en 
rigorös regeringspolitik att judaisera 
allt. Den nuvarande regeringen har 
nått nya höjder. Aktiva – t.o.m. 
febrila – regeringsaktioner för att 
försöka judaisera utbildning, kultur, 
t.o.m. sport. Ortodoxa judar, en liten 
minoritet i Israel, utövar ett enormt 
inflytande. Deras röster i knesset är 
absolut nödvändiga för Netanyahus 
regering.


NÄR STATEN ISRAEL GRUNDADES 
byttes termen hebreisk ut mot 
termen israelisk. Idag är hebreiska 
bara ett språk.


Så finns det någon israelisk nation? 
Naturligtvis. Finns det en judisk 
nation? Naturligtvis inte.


Judar är medlemmar av ett etniskt-
religiöst folk, spridda över världen 
och hemmahörande i många natio-
ner, med en stark känsla av sam-

hörighet med Israel. Vi i detta land 
tillhör den israeliska nationen vars 
hebreiska medlemmar är en del av 
det judiska folket.


Det är viktigt att vi känns vid detta. 
Det avgör vårt sätt att se på det 
hela. Mycket bokstavligen. Blickar vi 
mot judiska centrum som New York, 
London, Paris och Berlin, eller  mot 
våra grannar, Damaskus, Beirut och 
Kairo? Är vi en del av en region som 
bebos av araber? Inser vi att detta 
att sluta fred med dessa araber, och 
särskilt palestinierna, är huvud-
uppgift för den här gene-rationen?


Vi är inte tillfälliga invånare i det här 
landet, beredda att vilket ögonblick 
som helst åka och förena oss med 
våra judiska bröder och systrar runt 
om i världen. Vi tillhör detta land och 
kommer att leva här i många 
generationer framöver, och därför 
måste vi bli fredliga grannar i 
regionen som jag för 75 år sen 
kallade ”den semitiska regionen”.


Den nya nationslagen, med sin 
uppenbart halvfascistiska karaktär, 
visar oss hur överhängande denna 
diskussion är. Vi måste bestämma 
oss för vilka vi är, vad vi vill, vart vi 
hör. Annars kommer vi att dömas till 
ett bestående tillstånd av obestän-
dighet.


http://zope.gush-shalom.org/home/
en/channels/avnery/1533310638 

Översättning: Anja Emsheimer 
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Till Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister 
Ledamöter i knesset 
Den 27 juli 2018


Bästa premiärminister och ledamöter i knesset

Offentligt uttalande


Vi – författare, manusförfattare, 
dramatiker, universitetslärare och 
medlemmar i Israels konst- och 
litteraturetablissemang - skulle vilja 
uttrycka vår största förvåning och 
bestörtning i ljuset av de lagar som 
Israels knesset nyligen antog under 
ert ledarskap, först och främst 
nationalstatslagen och lagen om 
surrogatmödraskap.


Enligt en lag som nyligen antogs av 
knesset och rubricerades som 
”Israel: Det judiska folkets national-
statslag”, definieras Israel nu som en 
nationalstat endast för judar. Detta 
är en grundlag, med författnings-
liknande status, som uttryckligen 
tillåter diskriminering utifrån ras och 
religion, upphäver arabiskans status 
som officiellt språk vid sidan av 
hebreiska, inte nämner demokrati 
som grundval för regimen, ej heller 
jämlikhet som en grundläggande 
värdering. Som sådan är denna 
grundlag odemokratisk och strider 
mot definitionen av staten Israel som 
demokratisk stat; den står i strid 
med självständighetsförklaringen 
utifrån vilken Israel grundades. Detta 
är två saker som ingen knesset har 
rätt att göra.


Knesset ändrade också lagen om 
surrogatmödraskap när man ut-
vidgade listan på personer som är 
lämpliga att få hjälp av en surrogat-

bärare, till att inbegripa ensam-
stående kvinnor vilka befinner sig i 
ett hälsotillstånd som hindrar dem 
från att få barn, men uteslöt ensam-
stående män och gay-par.


Dessa två lagar utesluter kristna och 
muslimska araber (inklusive be-
duiner), druser och tjerkesser, samt 
gör våld på hbtq-gruppers rätt att bli 
föräldrar. De är en del av en lång 
lista på åtgärder som de olika 
regeringarna i staten Israel under er 
ledning från 1996 till 1999 och från 
2009 till dags datum, orättfärdigt har 
straffat de mest utestängda och 
missgynnade delarna i både judiska 
och israeliska grupper, inklusive 
konservativ och reform-judenhet, 
(inklusive beduiner), druser och 
tjerkessiska minoriteter, de sjuka och 
äldre, förintelseöverlevare och 
funktionshindrade, ensamstående 
kvinnor, etiopiska judar och många 
fler.


Under era år som premiärminister 
har ni och era regeringar ständigt 
undergrävt grundvalarna för vårt 
judiskt-demokratiska land. Ni har 
förstört förhållandet mellan Israel 
och judenheten i USA; ni har dömt 
stora befolkningsgrupper till fortsatt 
fattigdom och vedermödor; och ni 
har medvetet och avsiktligt förstört 
Israels utbildningssystem, offentliga 
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diplomati, kultur och ekonomi, 
försvar och välfärd.


Genom att göra så har ni allvarligt 
skadat det israeliska samhället. Men 
den allvarligaste skadan har drabbat 
värderingarna om jämlikhet och det 
ömsesidiga ansvar som det israe-
liska samhället grundar sig på och 
får sin styrka ifrån.


Vi kräver att ni omedelbart upphäver 
nationalstatslagen som har skapat 
en klyfta mellan det israeliska 
samhället och judenheten i USA; 
diskriminerar araber ( inklusive 
beduiner), druser och tjerkesser och 
förstör samexistensen mellan Israels 
judiska majoritet och dess mino-
riteter. Dessutom kräver vi ett 
omedelbart gensvar på kravet på 
jämlikhet från hbtq-gruppernas sida. 
Det är otänkbart för staten Israel att 
skilja på en person och den per-
sonens naturliga önskan att bli 
förälder och bilda familj.


Kriminella handlingar som definieras 
som sådana enligt lagen faller under 
en domstols jurisdiktion. Försyn-
delser, däremot, som av skamliga 
motiv har förts in i lagen av demo-
kratiskt valda lagstiftare, och som 
sägs underminerar fundamentet för 
det judiska folkets existens och dess 
hemland, måste bli dömda av de 
intellektuella och av historiens 
domstol.


Var vänlig och sätt stopp för er 
regering och era koalitionsledamöter 
från att plåga minoriteter som skapar 
den vackra mosaik som det israe-
liska samhället består av och bidrar 

till att garantera dess existens. Gör 
så nu!


Våra bevittnade underskrifter (i 
alfabetisk ordning): 130 under-
tecknare


Översättning: Anja Emsheimer 
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No "Hasbara" budget 
Will be big enough 
To undo the 
Delegitimisation 
Caused by 
The "Nationality Bill". 

Get rid of it! 
NOW! 

Gush Shalom


Prince William:  
"East Jerusalem  

Is Occupied  
Palestinian Territory”.  

 
This is not just 

His personal opinion.  
The whole world  

Is saying so 
Since 1967.

Gush Shalom



Idag skäms jag för att vara israel 
Grundarna av staten Israel ansåg att principen om jämlikhet och strävan efter 
fred var själva basen för det samhälle de höll på att bygga. Vad hände? 
Daniel Barenboim 
Den 22 juli 2018


2004 höll jag ett anförande i knesset, 
det israeliska parlamentet, där jag 
talade om staten Israels själv-
ständighetsförklaring. Jag kallade 
den för ”en källa till inspiration att tro 
på ideal som förvandlade oss från 
judar till israeler”.


Jag fortsatte med att ”detta utom-
ordentliga dokument uttryckte upp-
draget: ”Staten Israel kommer att 
hänge sig åt att utveckla det här 
landet till gagn för hela dess folk; det 
kommer att grunda sig på princi-
perna om frihet, rättvisa och fred, 
vägledda av de visioner som Israels 
profeter hade; det kommer att 
garantera fullständigt jämlika, sociala 
och politiska rättigheter till alla sina 
medborgare oavsett skillnader i 
religiös tro, ras eller sex; det kommer 
att garantera frihet till religion, moral, 
språk, utbildning och kultur.””


Grundarna av staten Israel, som 
undertecknade självständighets-
förklaringen, ansåg att principen om 
jämlikhet var basen för det samhälle 
som de höll på att bygga. De en-
gagerade sig också, och oss, ”för att 
sträva efter fred och goda relationer 
med alla angränsande stater och 
folk.”


70 år senare har den israeliska 
regeringen nyligen antagit en ny lag 
som ersätter principen om jämlikhet 
och universella värden med natio-
nalism och rasism.


Jag fylls av djup sorg när jag idag 
måste ställa precis samma frågor 
som jag ställde för 14 år sen i 
knesset: Kan vi ignorera den oac-
ceptabla klyftan mellan det som 
självständighetsförklaringen lovade 
och som förverkligades - klyftan 
mellan själva tanken med Israel och 
realiteterna?


Stämmer det faktum att Israel 
ockuperar och dominerar ett annat 
folk överens med självständighets-
förklaringen? Är det någon mening 
med det ena folkets oberoende på 
bekostnad av det andra folkets 
grundläggande rättigheter?


Kan det judiska folket vars historia 
vittnar om fortsatt lidande och 
ständig förföljelse, tillåta sig att stå 
likgiltigt inför ett grannfolks rättig-
heter och lidande?


Kan staten Israel tillåta sig en 
orealistisk dröm om ett ideologiskt 
slut på konflikten i stället för att 
fullfölja en pragmatisk, humanitär 
sådan som grundar sig på social 
rättvisa?


14 år senare tror jag fortfarande - 
trots alla objektiva och subjektiva 
svårigheter – att Israels framtid och 
dess ställning i familjen av upplysta 
nationer kommer att bero på vår 
förmåga att genomföra det löfte som 
grundarna gav då de kanoniserade 
det i självständighetsförklaringen.
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Men ingenting har egentligen ändrat 
sig sen 2004. I stället har vi nu fått 
en lag som bekräftar den arabiska 
befolkningen som andra klassens 
medborgare. Därför är det en mycket 
klar form av apartheid.


Jag tror inte att det judiska folket 
överlevde i 20 århundraden, utsatta 
som oftast för förföljelse och oänd-
liga grymheter, för att nu bli för-
tryckare och tillfoga andra grym-
heter. Det är precis vad den nya 
lagen gör.


Det är orsaken till att jag idag skäms 
för att vara israel. 

Daniel Barenboim är musikalisk 
ledare för La Scala, the Berlin State 
Opera och Staatskapelle Berlin. 
Tillsammans med framlidne Edward 
Said grundade han den Väst-östliga 
divanorkestern, en orkester med bas 
i Sevilla och med unga arabiska och 
israeliska musiker.


Https://www.haaretz.com/israel-
news/.premium-today-i-am-
ashamed-to-be-an-
israeli-1.6294754?
=&ts=_1532530589121


Översättning: Anja Emsheimer 

Tal Dror Feiler på Naqbadagen 

Med tårar av ilska, sorg och hjälp-
löshet över massakern i Gaza, vill jag 
skrika och får inget ljud. Blodet av 
de obeväpnade martyrer framför 
soldater beväpnade upp till tänderna 
ropar på oss från marken. USA 
inviger en ambassad i Jerusalem 
och där firar man över de staplade 
kroppar av unga palestinier som bra 
önskar frihet och liv. I Gaza, som är 
det största utomhusfängelse i värl-
den, slaktas obeväpnade unga män 
på ”staketet” av israeliska judiska 
soldater som tjänstgör i den starkas-
te ockupationsarmén i världen.


Men när blodet av de obeväpnade 
martyrerna framför soldater beväp-
nade upp till tänderna ropar på oss 
från marken, då är det inte tid att 
varken gråta eller filosofera, då är vi 
skyldiga att agera, att tänka klart och 
ropa högt så att ingen enda levande 
tänkande människa, kan undgå 

insikten om det palestinska folkets 
rättmätiga kamp och agera därefter!


För det är två så skarpa och kristall-
klara händelser som brutalt krockar i 
realtid: Det s.k. ”pampiga” firandet 
av ambassadinvigningen i Jerusa-
lem, som i princip firas över de 
staplade kropparna av unga palesti-
nier som bara önskar sig frihet och 
liv i Gaza, det största utomhus-
fängelset i världen. Då kan bara den 
med allvarlig känslostörning stå 
oberörd (som Jan Bjöklund och de 
andra svenska partiledarna förutom 
Sjöstedt) när obeväpnade unga män 
på ”staketet” slaktas av israeliska 
soldater som tjänstgör i den starkas-
te ockupationsarmén i världen. Ja 
man bör kalla saker och ting vid 
deras rätta namn annars blir man en 
lögnare och en liten lort (som Astrid 
Lindgren så exakt definierade de 
fega): Det som nu pågår i Gaza är 
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folkrättsbrott, och detta folkmord 
och kan nu läggas in i ett känt citat 
av Olof Palme, en vän till det 
palestinska folket: 


Vi har många exempel på illdåd, och 
folkmord i historien. Och de alla har 
ett namn: Guernica, Oradour, Babij 
Jar, Lidice, Sharpeville, Hanoi, Sabra 
och Shatila och Yarmuk. Nu fogas 
ett nytt namn till raden: Gaza 14 maj 
2018.


Och idag på Nakba dagen, med 
minnet av Nakban som en oskiljaktig 
del av det Palestinska folkets kamp 
för frihet och rättvisa vet vi att den 
enda palestinska legitimitet som 
betyder något är legitimitet vunnen i 
motståndskampen på Västbanken, i 
Gaza och i de israeliska fängelserna. 
Så låt oss idag hylla och hedra det 
palestinska motståndet, det pales-
tinska folkets ståndaktighet och 
okuvliga vilja att kämpa för sitt land 
och dess rättmätiga kamp.


Det är som människa, och som jude, 
före detta israel och som svensk jag 
står här idag, på Nakbadagen och 
känner skam, förtvivlan och vrede för 
nuets alla oförrätter och för gårda-
gens. Jag skäms över att EU och 
Sverige bara fördömer men inget gör 
för att stoppa det som pågår nu i 
Palestina och i Israel. Jag känner 
förtvivlan för att jag vet att för varje 
dag som går dör flera oskyldiga 
män, kvinnor och barn och än mera 
land konfiskeras, nya bosättningar 
etableras och fler fördrivs från sin 
jord – Ja, Nakban fortsätter även 
idag anno 2018. Jag är förtvivlad 
och förbannad för att den israeliska 
regeringen har begått och begår 

brott i mitt och alla judars namn. Jag 
accepterar inte att Israels politiska 
ledare, Benjamin Netanyahu, skall få 
tala i alla judars namn: Inte i mitt 
namn!


Den 2 oktober 2009 gick Marek 
Edelman ur tiden, den sista ledaren 
för det judiska upproret i Warszawas 
ghetto 1943. Ni kanske undrar varför 
jag talar om Mark Edelman här, idag 
på Nakbadagen. Och svaret är att 
Mark Edelman solidariserade sig 
med det palestinska motståndet mot 
förtryck och ockupation och väckte 
vrede hos det officiella Israel när han 
vände sig till de palestinska mot-
ståndsledarna som en judisk mot-
ståndskämpe till sina kamrater.


Mark Edelman visste det vi vet, att 
kampen mot förtryck och ockupation 
är universell och förenar oss alla, 
och att palestinierna precis som alla 
andra folk har rätt att protestera, 
resa sig och kämpa emot den 
israeliska ockupationen och att 
minnet av det förflutna är en av 
nycklarna för framtiden. 


Mark Edelman visste att förtryck är 
förtryck är förtryck och ockupation 
är ockupation är ockupation, oavsett 
vem som utövar den eller hur den 
blir kallad. Han visste att ett folks 
strävan att bli fri inte kan stoppas. 
Och han skulle, om han hade levt 
idag, demonstrerat  någonstans i 
världen och tillsammans med oss 
kräva ett fritt Palestina NU!!


En av lärdomarna från andra 
världskriget är att brott mot mänsk-
ligheten och folkrättsbrott måste 
beivras oavsett om de har begåtts 
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av generaler, soldater, ministrar, 
presidenter eller vanliga medbor-
gare. 


Den israeliska ockupationsmakten 
förbryter sig dagligen mot folkrätten. 
De israeliska krigsförbrytelserna är 
så omfattande att de utan vidare kan 
betecknas som statsterrorism, 
etniskrensning och folkrättsbrott.


Och därför vill vi inte höra varken 
bortförklaringar eller tomma löften 
från Sverige, EU och det inter-
nationella samfundet. 


Och därför vill vi inte än en gång 
höra från Israels sida att man inte 
ville skada civilbefolkningen på 
Västbanken och i Gaza och att 
misstag har begåtts. 

Vi vill att Genevekonventionen och 
internationell rätt respekteras och 
implementeras.


Vi vill se Netanyahu, Lieberman och 
Eisenkott på samma plats där vi såg 
Milosevic, i Haag, i den inter-
nationella domstolen för brott mot 
folkrätten.


Och tillåt mig att säga en dag som 
idag, när vi hyllar det palestinska 
folkets kamp för rättvisa, självbe-
stämmande, mänskliga rättigheter 
och demokrati och sörjer de tusen-
tals palestinska martyrer: Idag är vi 
alla palestinier.


Ny bok om religionernas roll i fredsarbetet 
Boktitel: Tillsammans för rättvisa och fred 
Författare: Munib A Younan


Det finns religiösa människor som vill 
vara en del av lösningen till världens 
stora konflikter. En av dem är en 
pensionerad biskop i Jerusalem. 
Han heter Munib Younan och föddes 
i en palestinsk flyktingfamilj år 1950. 
Biskop Munibs kyrkosamfund 
(ELCJHL) är inte särskilt stort, men 
han har genom åren fått förtroende 
att bygga broar i alla riktningar. Han 
har talat inför lärda muslimer vid Al 
Azhar i Kairo och han har suttit med 
judiska rabbiner och muslimska 
imamer för att bevara och utveckla 
det som finns kvar av respekt mellan 
religionerna i sin hemstad Jeru-
salem.


Även i interreligiöst arbete på det 
internationella planet har biskop 
Munib varit aktiv. Från Ammans 
regent Abdullah II levererades ett 
förslag till uttalande av FNs General-
församling om årligen manifestera 
viljan till interreligiös harmoni. Detta 
antogs enhälligt och har med 
växlande framgång praktiserats runt 
om i världen. Uttalandet rekommen-
dationer löser ju inte vare sig freds- 
eller rättvisefrågorna för jordens alla 
förtryckta. Men den ger en tanke-
ställare att religioner kan vara en del 
av lösningen i stället för att vara en 
förevändning för konfliktskapande av 
dem som söker makt för maktens 

�20



egen skull eller för att skaffa sig alla 
slags privilegier. Munib Younans bok 
”Tillsammans för rättvisa och fred” 
189 sidor, innehåller bland annat 
bearbetningar av 11 av hans mest 

angelägna tal inför olika auditorier. 
Boken kan rekv i reras genom 
Svenska kyrkans internationella av-
delning.

Nisse Andreasson 

Är du hjärntvättad? 
Uri Avnery 

09/06/18 
Det är skrämmande. Samvetslösa 
psykologer, som står in en ond 
regims tjänst, använder raffinerade 
metoder för att på långt håll styra 
människans tankar.


Uttrycket "hjärntvätt" föddes 1950. 
Det är ett kinesiskt ord ("xinao", 
bokstavligen tvätta hjärnan). Ur-
sprungligen användes det för att 
beskriva en metod som användes - 
så hävdades det - av kinesiska 
toppagenter för att manipulera de 
amerikanska fångarnas hjärnor 
under Koreakriget. De förändrade 
deras omedvetna mentala processer 
och gjorde dem till agenter i mörka 
krafters tjänst.


Många böcker och filmer lanserades 
för att visa hur det fungerar. Till 
exempel visar den klassiska filmen 
"The Manchurian Candidate" hur 
kommunisterna tar en amerikansk 
officer till krigsfånge i Koreakriget, 
manipulerar hans hjärna och ger 
honom uppdraget att döda en 
amerikansk presidentkandidat. Den 
amerikanska officeraren vet inte att 
han omedvetet har blivit omgjord till 
en kommunistisk agent. Han kom-
mer inte ihåg att han har fått 
uppdraget under hypnos och är 

omedveten om att han är på väg att 
utföra det.


Detta filmuppslag är löjligt, som de 
flesta av de pseudovetenskapliga 
skildringarna. I praktiken är det 
mycket lättare att manipulera män-
niskors tankar, både individuellt och 
kollektivt.


Den nazistiska "propagandan" till 
exempel. Den uppfanns av Adolf 
Hitler själv. I sin bok, "Mein Kampf", 
beskriver han hur han som soldat på 
västfronten under första världskriget 
upplevde den extremt framgångsrika 
brittiska propagandan. Britterna 
släppte flygblad över de tyska 
skyttegravarna och bröt ner sol-
daternas tilltro till sitt ledarskap.


När Hitler kom till makten i Tyskland 
gav han uppdraget till sin hängivna 
hantlangare, Joseph Goebbels, att 
skapa ett propagandaministerium. 
Goebbels utvecklade propaganda till 
en konstform. Bland annat omvand-
lade han alla tyska medier - tidningar 
och radio - till regeringsorgan. På 
tyska kallades det "Gleichschaltung" 
– att ansluta alla komponenter till en 
elektrisk ledning. Tack vare detta 
fortsatte Nazi Tyskland att kämpa 
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långt efter att det var klart att man 
hade förlorat andra världskriget.


En av anledningarna var att den 
tyska allmänheten var avskuren från 
alla andra informationskällor. Den 
officiella propagandan basunerades 
ut från varje medium. Att lyssna på 
en utländsk radiosändning var ett 
allvarligt brott och straffade hårt.


Det hände således att tyskarna 
trodde på slutsegern - Endsieg - 
även efter att Sovjetunionen i öst 
och Anglosaxarna i väst redan hade 
passerat gränserna in i Tyskland.


Krävs det en diktatorisk regim - 
nazistisk eller kommunistisk - för att 
förvandla media till en hjärntvätt-
maskin? Sunt förnuft säger att detta 
är omöjligt i en demokrati. Sunt 
förnuft har fel.


Man kommer väl ihåg att Hitler tog 
makten på demokratisk väg. Även 
nu vinner fanatiska nationalister i 
många länder demokratiska val. Alla 
deras ledare är upptagna med att 
förstöra domstolarna, fylla parla-
menten med användbara idioter och 
- framför allt - förvandla media till 
hjärntvättsinstrument. Också I vårt 
land.


Hur går det till? Det är verkligen 
ganska enkelt: man måste under-
trycka alla andra röster. Man måste 
se till att medborgaren bara hör en 
röst. En som upprepar några med-
delanden om och om igen, i oänd-
lighet. På detta sätt blir lögn till 
sanning.


I en sådan situation blir den vanliga 
medborgaren övertygad om att den 
officiella linjen verkligen är hans 
egen personliga åsikt. Detta är en 

omedveten process. När man säger 
till en medborgare att han är hjärn-
tvättad, så blir han djupt förolämpad.


Detta har försiggått i Israel under de 
senaste åren. Medborgaren är inte 
medveten om att det händer. Han 
eller hon följer tidningar, tv-program 
och radiosändningar och ser att alla 
dessa medier argumenterar fritt mot 
varandra och till och med strider mot 
varandra. Medborgaren är inte 
medveten om att alla medier i det 
enda kritiska ämnet i vårt liv - krig 
eller fred - är "knutna" till en enda 
hjärntvättslina.


Under de senaste veckorna har vi 
varit ögonvittne till ett perfekt exem-
pel på denna mekanism. Händel-
serna vid gränsen till Gazaremsan 
har satt igång en hjärntvättnings-
process som diktatoriska regimer 
världen över bara kan vara avund-
sjuka på.


Rannsakar vi oss själva: Vad hörde vi 
på radio? Vad såg vi på TV? Vad 
läste vi i tidningarna?


Inom få veckor dödades mer än 
hundra människor och många tusen 
skadades av skarpa skott. Varför?


"Vi var tvungna att skjuta på dem 
eftersom de stormade mot gräns-
staketet”. Och deklarerade inte 
Gazaborna verkligen själva sin avsikt 
att "återvända hem" - vilket betyder 
att återvända till israeliskt terri-
torium?


Men den 14:de maj, "den svarta 
måndagen", dödades 63 obeväp-
nade demonstranter och över 1500 
skadades av direkt eldgivning. Varje 
israel vet att detta var nödvändigt 
eftersom demonstranterna stormade 
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in mot staketet och var på väg att 
svärma in i Israel. Ingen lade märke 
till det enkla faktumet att det inte 
fanns ett enda foto som visade att 
detta verkligen hade skett. Inte ett 
enda. Och detta trots att det på 
båda sidorna av staketet fanns 
hundratals fotografer, inklusive 
israeliska arméfotografer, som 
filmade varje enskild detalj. Tiotu-
sentals stormade, och inte en enda 
bild?


Man bör lägga märke till använd-
ningen av ordet "terror". Det har 
blivit ett adjektiv som knyts till allt. 
Det finns inte enbart tunnlar - de är 
alla alltid "terrortunnlar". Det finns 
”terroraktivister”. Det finns ”Hamas 
terrorregim” och det finns ”terror-
baser". Nu finns det "terrordrakar".


Observera: inte bara "branddrakar" 
eller "förstörelsedrakar", utan endast 
"terrordrakar". Detsamma varje dag i 
alla medier. Någon har beslutat att 
använda detta begrepp. Naturligtvis 
är var och en, som har ordet "terror" 
knutet till sitt namn "dödens son", 
som man säger på biblisk hebreiska. 
En till storslagen hjärntvättnings-
term.


Gazaborna är "terrorister". (På heb-
reiska har en särskild term upp-
funnits: "Mekhablim"). Alla? Natur-
ligtvis, vilken fråga. Särskilt Hamas-
medlemmar. Men Hamas är ett 
politiskt parti som har vunnit demo-
kratiska val i hela Palestina. Ett 
politiskt parti som faktiskt har en 
militär gren. Men i våra medier är alla 
partimedlemmar och anhängare 
"terrorister", dödens söner. Själv-
klart.


Användningen av dessa begrepp, 
hundratals gånger varje dag, är 
otvivelaktigt hjärntvätt, som medbor-
garna inte är medvetna om. De 
vänjer sig vid det faktum att alla 
Gazabor är terrorister, mekhablim. 
Detta är en avhumaniserings-
process, skapandet av Untermen-
schen i det nazistiska lexikonet. 
Deras död är tillåten, till och med 
önskvärd.


I en sådan atmosfär passerar även 
avskyvärda meningar obemärkt. 
Denna vecka t. ex. hörde jag i ett av 
TV:s nyhetsprogram den här menin-
gen från en militärkorrespondents 
mun, som talade om den kommande 
Gaza-demonstrationen: "Iran vill ha 
döda demonstranter, och det verkar 
som om de kommer att få dem." 
Man måste läsa denna mening två 
gånger för att inse vad den säger: att 
de israeliska prickskyttarna tjänar 
iranska intressen.


Eller en mening som upprepas om 
och om igen, även av respekterade 
kommentatorer: "Iran vill förstöra 
staten Israel". Jag vet inte vad 80 
miljoner iranier vill, inte heller 
skribenten. Men själva meningen är 
löjlig. Israel är en atommakt. Hur 
förstör man en kärnvapenmakt (med 
ubåtar som kan skjuta atomraketer 
vid behov). Är iranierna beredda att 
förvandla sitt land - en av den 
mänskliga civilisationens vaggor - till 
en kyrkogård och en öken?


Eller en förutsägelse "På fredag 
kommer en ny våldsam demonstra-
tion att äga rum". "En våldsam?" "En 
till?" Det står utom all tvivel att alla 
demonstrationer längs Gazas stäng-
sel var helt fredliga. Demonstranter-
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na sköt inte ett enda skott, när 
tusentals av dem blev sårade av 
direkt eldgivning, och mer än hundra 
dödade. Men lögnen passerar utan 
kommentar.


Inte en enda av de hundratals 
presentatörerna för TV:s nyhets-
program rättar någonsin till sådana 
uttalande från korrespondenter. 
Eftersom programledare, presenta-
törer, kommentatorer och korrespon-
denter själva är helt hjärntvättade. 
Arméns talesperson vet självfallet 
sanningen, men hen är en central 
kugge i hjärntvättmaskinen.


Händelserna uppnådde höjdpunkten 
i och med mordet på den 21-årige 
kvinnliga sjukvårdaren Razan Ashraf 
al-Najjar, när hon försökte rädda livet 
på en sårad demonstrant. Prick-
skytten som sköt henne i bröstet såg 
att hon var en vårdare, som behand-
lade en sårad person. Det var en 
entydig krigsförbrytelse. 


Hörde man en offentlig protest? 
Krävde medierna en undersökning? 
Rapporterade medierna denna 
händelse på första sidan? Uppmärk-
sammade knesset detta med en tyst 
minut? Ingenting av det slaget. En 
mindre nyhet i några tidningar 
(absolut inte alla). En utmärkt artikel 
av den beundransvärda Amira Hass i 
Haaretz. Och det är allt.


Några dagar gick, och utomlands 
kom det protester. Argentinas 
fotbollslag, med den beundrade 
Messi, ställde in vänskapsmatchen 
mot det israeliska landslaget i 
Jerusalem.


Hjärntvättarna insåg att det var 
omöjligt att inte reagera. Så arméns 

talesperson tillkännagav att en 
utredning hade genomförts. Vad 
kom den fram till? Nåja. Det var helt 
uppenbart att ingen hade skjutit 
Razan. Hon träffades av rikoschetten 
från en kula som hade träffat marken 
långt ifrån henne. Detta är en sådan 
skriande lögn att även arméns 
lögnare borde skämmas för den. 
Den accepterades av den hjärn-
tvättade allmänheten.


Ett av kännetecknen för hjärntvätt är 
ett fenomen som alla kan lägga 
märke till: Den totala frånvaron av en 
avvikande åsikt. När en kommen-
tator ger röst åt den officiella linjen 
om en händelse, är det någon som 
presenterar en alternativ version?


Sker det någon debatt mellan den 
officiella talespersonen och en 
kommentator med den motsatta 
synen? I de demokratiska medierna 
skulle det vara en självklarhet. Här är 
det väldigt, väldigt sällsynt.


VAD kan man göra för att motverka 
denna hjärntvätt?


Inte mycket.


För det första: det finns ett starkt 
behov av en avvikande röst. Hjärn-
tvättning kan endast vara effektiv när 
den officiella rösten åtnjuter ett 
fullständigt monopol. Att bryta det 
var ett av syftena med Haolam 
Hazeh, veckotidningen som jag gav 
ut under 40 år. Den mötte varje 
osann regeringsversion med en 
motsatt version. Även om vår röst 
var svag, jämfört med den kraftfulla 
regeringsmaskinen (även i dessa 
dagar), så förhindrar själva faktumet 
att det finns två röster, hur ojämna 
de än är, en fullständig hjärntvätt. 
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Medborgaren hör två versioner och 
undrar "vem har rätt?" 


Om alla freds- och mänskliga rättig-
hetsgrupper i Israel skapar ett 
gemensamt informationscentrum, 
som kommer att höras, kan det 
officiella propagandamonopolet 
brytas. Kanske. 


Det finns en liten grupp kommenta-
torer i landet som inte är rädda för 
att berätta sanningen, även om detta 
anses vara förräderi. Gideon Levy, 
Amira Hass och få andra. Vi måste 
se till att deras röst hörs. De måste 
stödjas. 


Alla medier måste tvingas att 
presentera en mångfald av åsikter 
om krig och fred, att låta den ”inre 
fienden” komma till tals så att 
medborgaren kan bilda sin egen 
uppfattning. 


Utländsk media måste få fri tillgång 
till informationskällorna, även om de 
utländska medierna är kritiska, 

"fientliga" och "antisemitiska". Ut-
ländska vänner av israelisk-pales-
tinsk fred måste uppmuntras att 
sätta press på media i sina hemlän-
der att publicera sanningen om vad 
som händer här. 


Jag gillar inte ordet "måste". Men i 
det här sammanhanget kommer 
inget annat att duga. 


Sanningens kraft är alltid begränsad 
mot en hjärntvättmaskin. Men i 
slutändan, även om det tar tid, 
kommer sanningen att vinna. Det 
krävs mod. 


Filmen "The Manchurian Candidate" 
har ett överraskande slut: i sista 
minuten, i stället för att döda 
presidentkandidaten, skjuter den 
hjärntvättade mannen den kommu-
nistiska agenten som skulle ta hans 
plats.


http://zope.gush-shalom.org/home/
en/channels/avnery/1528467876 

Översättning: Ilan Cohen 

Att riva Palestina – by för by 
Israel vill att byn Khan al-Ahmar jämnas med marken för att stänga av 
Jerusalem från Västbanken. 
Mariam Barghouti den 10 juli 2018 

Det var lite ironiskt att i onsdags se 
en liten grupp med israeliska bo-
sättare komma in i det stora solida-
ritetstältet vid infarten till Khan al-
Ahmar. De sade att de hade kommit 
för att visa ”solidaritet” med de 
palestinska beduinerna som protes-
terade mot en rivningsorder.


Sedan 2017 har de israeliska 
myndigheterna hotat att riva hela 
beduinbyn. Tidigare den dagen 
attackerade israeliska soldater bybor 
och aktivister som hade organiserat 
en protest, och sårade 35 st.


Khan al-Ahmar, en by på 180 
personer, ligger ca 15 km nordost 
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om Jerusalem och faller inom det 
som är känt som område C på den 
ockuperade Västbanken, enligt 
Osloavtalet. Området svämmar över 
av 300000 israeler som bor i 125 
olagliga bosättningar och lyder 
under israelisk administrativ kontroll. 
Under Osloavtalet förutsattes den 
palestinska myndigheten ta över 
administrationen av området, men 
Israel tillät förstås aldrig att det blev 
av.


Som ett resultat av detta är det nu 
den israeliska staten som kontrol-
lerar marken i område C och som 
beslutar om bygglov. Khan al-Ahmar 
fanns redan innan staten Israel 
bildades 1948. På 50-talet när  
palestinska beduiner fördrevs från 
Negevöknen av den israeliska 
armén, flyttade de till Västbanken, 
slog sig ner i byn och byggde ut 
den.


Den israeliska staten har nu beslutat 
att alla hus i byn är olagliga och 
måste rivas. Khan al-Ahmar ligger 
mellan två olagliga israeliska  bosätt-
ningar – Kfar Adumim (grundad 
1979) och Maale Adumim (grundad 
1975) – och i den s.k. ”E1-korri-
doren” mellan östra Jerusalem och 
Västbanken, som den israeliska 
staten skulle vilja kontrollera för att 
förhindra palestinier att komma in i 
staden.


Det var bosättare från dessa två 
bosättningar som i onsdags dök upp 
i Khan al-Ahmar  för att visa sitt 
”stöd” för protesten, som om deras 
existens inte har något att göra med 
det problem som de palestinska 
byborna står inför.


Att stå inför förflyttning och misär 
har fått invånarna i Khan al-Ahmar 
att acceptera hjälp från vem som än 
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erbjuder sådan. Om någon kan 
hindra de israeliska bulldozrarna från 
att riva deras hem – låt dem komma 
då.


Deras by består i huvudsak av en 
samling hus, utspridda på några 
kullar vilka omger huvudvägen som 
förbinder östra Jerusalem med 
israeliska bosättningar på Väst-
banken. Den har inga asfalterade 
vägar, inget avloppssystem, ingen 
elektricitet och fram till nyligen ingen 
skola. För några år sen byggde 
lokalsamhället med internationellt 
stöd en skola av lera och däck.


Öster och söder om Khan al-Ahmar 
ligger de två israeliska bosätt-
ningarna som är något utöver det 
vanliga. Israeliska bosättare har 
skördat frukterna av ockupationen, 
upprättat blomstrande bosättningar 
försedda med allsköns nyttigheter 
och bekvämligheter. De liknar städer, 
alltid väl upplysta och rena, med 
välfungerande avloppssystem och 
rinnande vatten; de har flera skolor, 
kliniker och naturligtvis är de 
försedda med säkerhetsåtgärder av 
den israeliska armén.


Invånarna i Khan al-Ahmar har 
nekats tillträde till någon av de 
tjänster som deras israeliska grannar 
åtnjuter. Deras barn kan inte gå till 
sina skolor, och innan lerskolan 
byggdes, måste de gå¨flera kilometer 
för att få någon utbildning.


Sen byn började göra motstånd mot 
den israeliska statens försök att 
driva bort dem från deras mark, har 
den blivit ett hårt bevakat samhälle.


I onsdags blev både män och 
kvinnor slagna av israeliska soldater 
inför sina barn.


12-årige Jibril Jahalin försökte 
berätta om våldet, hans röst brast av 
ett skratt som var mer framtvingat än 
äkta. ”De slog alla,” berättade han 
för mig. Senare den kvällen stanna-
de hans kusin, Mohammed Jahalin, 
14, uppe och gjorde te till aktivis-
terna som hade kommit för att ge 
sitt stöd till byborna och stannade 
där över natten.


Medan han kokade vatten, sade han 
till mig, ”Du förstår, jag försöker att 
inte vara rädd men jag vet inte vad 
som kommer att hända med oss. 
Vart ska vi ta oss, vad ska vi göra? 
Jag är rädd”. Och som Jibril försökte 
även han att skratta bort sin rädsla.


Khan al-Ahmar är inte det enda 
beduinsamhället som står inför att 
decimeras av den israeliska staten. 
Beduinernas levnadssätt och tradi-
tioner är allvarligt hotade. Efter att 
palestinsk mark har koloniserats och 
militariserats, vilket satte stopp för 
rörelsefriheten för beduiner och 
palestinier i allmänhet, blev palestin-
ska beduinsamhällen tvingade att slå 
sig ner, och idag står de inför en 
systematisk kampanj för att fördriva 
dem.


Mellan 2008 och 2014 tvångs-
förflyttades ca 6000 beduiner med 
våld i område C efter att den 
israeliska staten hade raserat deras 
hem. Och förra året förstördes 
beduinbyn al-Araqib för 119:e 
gången av israeliska styrkor trots att 
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byns invånare har israeliskt med-
borgarskap.


Efter den israeliska militärens räd 
mot Khan al-Ahmar förra veckan 
stoppade en israelisk domstol tem-
porärt rivningsordern för att ”utreda” 
vem som äger marken. Men israe-
liska domstolar har många gånger 
under de senaste årtiondena bevisat 
att de arbetar på att bevara det 
israeliska kolonialprojektet.


Berättelsen  om Khan al-Ahmar är 
bara ett exempel på den systema-
tiska och olagliga tvångsförflytt-
ningen av palestinier och hur man 
ersätter dem med israeler i hela 
Palestina. Israel har många listiga 
sätt att tvångsförflytta palestinier.


I Jerusalem får boende sina Jeru-
salem-ID:s och sitt boende återkal-
lade om man kommer på dem med 
att vara ”illojala” mot staten Israel. 
På Västbanken använde Israel en-
bart under 2016 diskriminerande 
metoder för att omplacera 1283 
palestinier från deras hem.


Den elva år gamla belägringen av 
Gaza har gjort att många palestinier 
vill söka sig ett bättre liv utanför 
remsan – en del hoppar på båtar 
med syriska flyktingar i försök att 
kommer över Medelhavet och in i 
Europa.


Sedan Trump tillträdde har det 
uppmuntrade Israel godkänt ytter-
ligare över 14000 bosättar-enheter 
på Västbanken.  


Bara timmar efter våldsamheterna i 
onsdags höll den tolvårige Jibril ett 
fast grepp om sin palestinska flagga 
och sade till mig, ”Vi är starka. Vi 
kommer att bekämpa dem /de 
israeliska styrkorna/.” Sen tittade 
han i marken och tillade, ”men 
egentligen vill jag bara leka”.


Palestinier har rätt till att leva i 
värdighet och rättvisa. Palestinska 
barn har rätt till en normal barndom. 
Och vi kommer att fortsätta kampen 
så att nästa generation med pales-
tinska barn kanske inte måste oroa 
sig för att förlora sina hem och inte 
få någon utbildning, så att de inte 
måste vifta med sina flaggor som 
protest, andas in gas, bli slagna och 
satta i fängelse under en skonings-
lös ockupation.Vi kommer fortsätta 
att vara med invånarna i Khan al-
Ahmar eftersom deras motstånd är 
en del av den större kampen mot 
hela systemet av Israels brutala 
bosättarkolonialism.


https://www.aljazeera.com/indepth/
opinion/bulldozing-palestine-village-
time-180709084624862.html 

Översättning: Anja Emsheimer 
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B'Tselem till EU: Förklara för Israel att rivningen av Khan 
al-Ahmar kommer att få konsekvenser 
08 september 2018 
Efter Högsta Domstolens beslut, 
som gav grönt ljus till statens plan 
att riva byn inom en vecka, skrev 
B'Tselems ledare igår ett brådskan-
de brev till EU: s utrikespolitiska 
representant Mogherini, där han slår 
larm om att Israel trampar med 
fötterna på de gemensamma värde-
ringar, som bildar kärnan till dess 
relation med EU.


B'Tselems ledare Hagai El-Ad skrev i 
går (8 september) till Europeiska 
Unionens Höga Representant för 
Utrikesfrågor och Säkerhetspolitik 
Federica Mogherini och uppmanade 
den Europeiska Unionen att agera 
på ett brådskande sätt för att 
förhindra rivningen av byn Khan al-
Ahmar efter Israels Högsta Dom-
stolens godkännande av rivnings-
planen i början av veckan (5 sep-
tember). Enligt domen får staten från 
och med mitten av nästa vecka riva 
alla byns byggnader, inklusive en 
skola som cirka 180 barn besöker, 
ungefär hälften av dem från andra 
samhällen.


I brevet citerade El-Ad ett uttalande 
från Mogherini själv, daterat den 18 
juli, där hon varnade Israel att byns 
rivning skulle få allvarliga konsek-
venser. Enligt El-Ad "har vi kommit 
fram till punkten, där dessa allvarliga 
konsekvenser uppenbarligen måste 
preciseras, om EU ska stå för sina 
egna ståndpunkter på ett trovärdigt 
sätt."


Vad det gäller Högsta Domstolens 
beslut noterade El-Ad att "domarna, 
i sin iver att med domslutet tjäna 
ockupationen, bortsåg både från 
sammanhanget med ett fullständigt 
ensidigt planeringsherrarvälde, som 
tillåter ”legalt” byggande  enbart 
bosättare och nekar detta ti l l 
skyddsvärda personer - liksom  från 
den generella israeliska målsätt-
ningen att minimera den palestinska 
närvaron i hela C-området, att flytta 
om lokala samhällen och utvidga 
bosättningarna. "


"EU har uppenbarligen stora möjlig-
heter till konkret inflytande genom 
att visa Israel att oacceptabla kränk-
ningar av de mänskliga rättigheterna 
kommer att få allvarliga konsek-
venser och genom att precisera 
exakt, vad man kommer att förlora", 
skrev El-Ad. "Varje dag som pas-
serar utan att Israels många förmå-
ner, som skulle kunna tas bort, blir 
knutna till villkoren att kränkningarna 
av de mänskliga rättigheterna mot 
miljontals palestinier upphör – och 
likaså till slutet på ockupationen – är 
ett budskap till det israeliska ledar-
skapet och den israeliska allmän-
heten att EU accepterar den nu-
varande verkligheten, och att den i 
själva verket  hjälper till att upp-
rätthålla och förvärra den. "....


I åratal har Israel strävat efter att 
fördriva det här samhället av olika 
skäl, bland annat för att utvidga 
närliggande bosättningar,  för att  
faktiskt  annektera området - utan 
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sina palestinska invånare förståss - 
och för att dela  Västbanken mitt itu. 
Att driva bort samhället – eller att 
tvinga dess invånare att lämna det 
genom att skapa outhärdliga lev-
nadsvillkor - kommer att strida mot 
det internationella humanitära 
rättens förbud mot tvångsför-
flyttning. Brottet kommer att utgöra 
ett krigsbrott. Det personliga an-
svaret för detta brott kommer inte 
bara att utkrävas de politiska 
beslutsfattarna - däribland premiär-
ministern, toppministern, stabs-
chefen och civilförvaltningschefen - 
men också dem som banade den 
juridiska vägen för detta.


"Förstörelsen av ett helt palestinskt 
samhälle är det senaste och tydli-

gaste uttrycket för Israels obevekliga 
ignorering av de antagna gemen-
samma värderingar som förmodligen 
ligger till grunden för dess för-
hållande till EU", noterade El-Ad och 
slutade med att säga: "Vi är 
förmodligen mindre än en vecka bort 
från rivningen av en hel palestinsk 
by. De möjliga konsekvenserna 
kommer att diktera de palestinka 
samhällenas öden över hela Väst-
banken. När ska man agera, om inte 
nu? "


https://www.btselem.org/
press_releases/
20180908_btselem_to_eu_clarify_to_
israel_consequences_of_khan_al_ah
mar_demolition 

Översättning: Ilan Cohen 

 
Israels kredit på förintelsekontot håller på att ta slut

Amira Hass den 18 juli 2018 

Den dagen kommer då Israels 
tillgodohavande på förintelsekontot 
hos världen tar slut. Den dagen 
kommer då ledarna för den judeo-
israeliska kolonialismen kommer att 
ställas inför rätta. Den dagen 
kommer, och de som idag visar 
krympande tolerans mot oss på 
grund av Auschwitz å ena sidan, vårt 
krig och vår underrättelseverk-
samhet å den andra, och till följd av 
vår relativa vithet, kommer att 
tröttna.


Detta är ingen profetia utan en 
politisk sociologisk bedömning. Vi 
kan helt enkelt inte veta om det 
kommer att hända efter att en 
fruktansvärd blodsutgjutelse in-

träffar här, eller ett ögonblick dess-
förinnan. Ju förr den dagen kommer, 
desto bättre kommer det att vara för 
oss alla.


Redan innan Europa styrdes av 
Hitler och hans anhang som inte 
nöjde sig med gammaldags anti-
semitism, utvecklades sionism till en 
rörelse med flera olika identiteter:


1.En rörelse som ser sig om efter en 
väg bort från den antijudiska rasis-
men i Europa och de cyniska 
politiska fördelarna som regimer och 
populistiska rörelser dragit av 
främlingsfientlighet;
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2.En del av kolonialismens ope—
rativa och ideologiska mekanism, 
som höll Europa socialt och ekono-
miskt sysselsatt, eftersträvade en 
utvidgning av bosättningar och såg 
de infödda i andra länder som 
överflödigt, umbärligt avfall.


3.En schaktmaskin som bereder 
marken för en nationalstat, efter 
förebild  från Turkiet och Central och 
Östeuropa i anslutning till första 
världskriget.


Den gamla antisemitismen drev 
judarna till att förändra sina betingel-
ser. Fastän de kände till frasen 
”nästa år i Jerusalem”, valde de 
flesta av dem inte den sionistiska 
vägen att emigrera  till Palestina utan 
de många lösningarna i diasporan: 
invandring till andra stater (innan 
dessa möjligheter begränsades), 
assimilering, övertygad ortodoxi, 
socialism, kommunism, liberalism, 
kulturell autonomi (Bund). När 
Europa slängde ut judarna inte bara 
från sina länder utan från själva 
deras existens, och när andra länder 
stängde sina gränser för dem, blev 
sionismen ett allt mer attraktivt 
alternativ för judarna.


De subjektiva villkoren för de judar 
som emigrerat till Palestina strax före 
förintelsen och under dess efter-
dyningar (inbegripet judar från mus-
limska länder) var de traumatiserade 
flyktingarnas. De facto rekryterades 
de och anmälde sig som frivilliga till 
uppdraget att fördriva det pales-
tinska folket, en nation som började 
ta form i det här landet för hund-
ratals år sen, för att bereda plats åt 
dem själva och ett politiskt system 

som rymmer och tar hänsyn bara till 
judar.


Europas skamkänsla (vare sig den 
nu var uppriktig eller pragmatisk) 
över tredje rikets era, parallellt med 
sionismens andra karaktäristika som 
nämns här ovan, kastade Israel (med 
sina gränser före 1967) i nationernas 
famn och folkrättens godkännande. I 
skuggan av illdåden under tredje 
riket skymdes tillfälligt den katastrof 
som bildandet av Israel förorsakade 
palestinierna. Men ju längre bort vi 
kommer från Kristallnatten, Wannsee 
och upproren i Treblinka och Sobi-
bor, desto mer krymper skuggan. 
Ändå väljer vi att fortsätta att fördriva 
dem, ta ifrån dem mark och trampa 
ner dem – och att bjuda in världs-
ledare till Yad Vashem samt att hålla 
fram våra egna mördade i syfte att 
fördriva palestinierna.


Israel hade möjligheter att ut-trycka 
ånger och ta avstånd från sin 
identitet som bosättare-kolonialister, 
och missade dem. En sådan möjlig-
het var t.ex. undertecknandet av 
Osloavtalet 1993, som palestinierna 
kom med, och som Israel medvetet 
förkastade. Israel valde att tala om 
för sig och världen: Ja, jag tillhörde, 
jag tillhör och kommer att tillhöra 
bosättarna/kolonialisterna. Och de 
som skadar min heliga rättighet att 
fortsätta att fördriva och trampa på 
palestinierna, de är antisemiter.


Och det här sättet att trakassera och 
avskräcka fungerar – men inte hela 
tiden och inte med alla. Städer och 
samhällen i Italien och Spanien 
fördömer Israels politik på Gaz-
aremsan. Den irländska senaten 
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godkände en bojkott av produkter 
från bosättningarna. Rådet för 
Socialistinternationalens uttalande i 
slutet av förra månaden gav ännu ett 
exempel: Man krävde att en pales-
tinsk stat erkänns enligt 1967 års 
gränser. Man krävde ett totalt stopp 
för allt byggande i bosättningarna, 
inklusive i Jerusalem. Man uppma-
nade länderna att ansluta sig till 
bojkott, desinvesteringar och/eller 
sanktioner mot ”den israeliska ocku-
pationen, mot institutioner av den 
olagliga israeliska ockupationen, och 
mot bosättningarna.” Med andra ord 
inte någon bojkott av Israel för att 
det är Israel utan därför att Israel 
genomför ett kolonialt projekt i de 
områden man erövrade 1967. I 
samma anda krävde rådet solidaritet 
med progressiva krafter i Israel och 
med Israels palestinska medborgare 
och fördömde deras institutionali-
serade diskriminering.


Det är sant – auktoritära partier ingår 
nu i Internationalen som fördrev 
åtskilliga gamla social-demokratiska 
europeiska partier. Det är sant – den 
har blivit korrupt och föråldrad. (Det 
israeliska arbetarpartiets utträde ur 
Internationalen med anledning av 
deras BDS-resolution förra veckan 
bidrog dock till dess anseende.) Man 
har inte samma kraft och karisma 
som när Willy Brandt var ordförande. 
Men dess representanter speglar de 

politiska ställningstagandena hos 
140 partier och politiska rörelser runt 
om i världen och sinnesstämningen 
hos miljontals av deras medlemmar.


Världskyrkorådet, där kyrkor från 
många kristna kyrkosamfund i ca 
110 länder ingår, fördömde Israels 
planer att förstöra beduinbyn Khan 
al-Ahmar. De som skrivit resolu-
tionen vet mycket väl att den här byn 
inte är den enda som Israel tänker 
förstöra för att möjliggöra utvidg-
ningen av bosättningarna.


Formen spelar ingen roll. I Haag, i ett 
internationellt forum som kommer att 
upprättas bara för oss, eller kanske 
t.o.m. i vårt land: Dagen kommer då 
inte bara israeliska politiker och 
militärer kommer att ställas inför 
rätta, utan även jurister, domare 
inom militären och civilsamhället, 
arkitekter och planerare, alla som 
möjliggjorde och möjliggör att detta 
land görs till en lyxvåning för judar 
och en källarvåning – delad i olika 
celler – för palestinier. Må dessa ord 
framföras den dagen om så bara för 
en minut.


https://www.haaretz.com/israel-
news/.premium-israel-s-holocaust-
credit-line-running-out-1.6280267?
=&ts=_1533418642120 
Översättning: Anja Emsheimer 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Tonåringar drabbar samman med polis under 
evakueringen av Netiv Ha´avot 

Elisha Ben Kimon, Yishai Porat den 12 juni 2018


De flesta familjerna lämnar en olaglig 
utpost utan något motstånd, men 
Hilltop Youth (hårdnackade nationa-
listiskt religiösa ungdomar, AE) 
klättrar upp på hustaken och häller 
färg och kastar vattenflaskor på 
polisen; polisstyrkor börjar bära bort 
tonåringarna en och en, 13 poliser 
skadades i sammandrabbningar; två 
tonåringar och en vuxen arrestera-
des efter att ha överfallit polis.


Sammandrabbningar utbröt på tis-
dag eftermiddag mellan säkerhets-
styrkor och medlemmar i Hilltop 
Youth Group medan det sista huset i 
den olagliga utposten Netiv Ha´avot i 
Gush Etzion evakuerades.


Tonåringar stod på hustaken och 
hällde färg och vattenflaskor på 
styrkorna.

Polisen började bära bort ungdo-
marna en och en. De boende i 
utposten bad ungdomarna att kom-
ma ner från hustaken, men de 
vägrade.


Bezaiel Smotrich, Bayit Yehudi 
parlamentsledamot, och Amana Ze
´ev Hever, ledaren, stod också vid 
husets ingång.


I slutet av evakueringen arresterades 
två tonåringar och en ung man för 
att ha överfallit en polis, medan 
dussintals av andra tonåringar 
stängdes av från området.


Tretton poliser sårades under 
evakueringen. En var i hyggligt 
tillstånd och de andra lätt sårade.


Under tiden blockerade dussintals 
med människor infarten till Jerusa-
lem och brände bildäck i protest mot 
evakueringen av Netiv Ha´avot. Tre 
demonstranter arresterades.


Ca 40 demonstranter höll plakat 
med texten ”Bygg utan att evakuera” 
och sjöng: ”Landet Israel tillhör det 
judiska folket”.


På tisdagsmorgonen placerades 
tusentals poliser ut runt Netiv Ha
´avot vid evakueringen av 15 familjer 
från utposten.


Ca 1000 tonåringar samlades vid 
utposten inför evakueringen som 
började kl 9. Dussintals av dem 
drabbade samman med styrkor från 
gränspolisen.


Flera ungdomar klättrade upp på 
taket på ett av husen och vägrade 
komma ner trots att de boende 
upprepade sina uppmaningar. Poli-
sen arresterade två av demon-
stranterna.


Evakueringen fortsatte sen utan 
något särskilt motstånd närde vräkta 
lämnade sina hus i tårar.


Tidigare tände ungdomar på bildäck 
och sopkärl vid utposten, började 
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knuffa polisen och sjöng ”Soldat, 
polis – vägra lyda order”.


Som svar isolerade gränspolisen 
tonåringarna och omringade dem. 
Dussintals med poliser var försedda 
med specialutrustning för att doku-
mentera upprorsmakarna.


Polisen gjorde ett uttalande som 
sade att ”En dialog med de boende 
och de lokala ledarna pågår för att 
förebygga konflikter och onödiga 
sammandrabbningar samt att se till 
att verkställandet av det uppdrag 
som styrkorna hade fått i uppgift att 
utföra, blev bra.”


”Polisen förväntar sig att de boen-
des familjer, som är laglydiga 
medborgare, fortsätter att känna 
ansvar, att arbeta på att hindra folk 
utifrån och på inga villkor tillåta 
något våld mot poliser eller oskyl-
diga människor.”


”Polisen uppmanar ledarna att 
fortsätta visa ansvar och stort 
engagemang för att underlätta att 
domstolsbeslutet genomförs på ett 
vettigt sätt.”


De flesta protesterna förväntades 
handla om två hus. Högsta dom-
stolen hade fällt utslaget att husen 
hade byggts olagligt, en del av dem 
på oreglerad mark, enligt en petition 
som Peace Now lämnat in.


Invånarna i Netiv Ha´avot säger att 
inte en enda palestinier hittills har 
kunnat bevisa att han äger marken. 
Men Peace Now säger att petitionen 
inbegriper namn på palestinier som 
hävdar att de äger marken.


Efter dussintals med petitioner till 
högsta domstolen och diskussioner 
med dem planerades evakueringen 
av de 15 familjerna i utposten till på 
tisdag. Familjerna skulle temporärt 
flytta till en bit mark som hade gjorts 
i ordning åt dem.


Orit Noy, en boende i Netiv Ha´avot, 
berättade för Ynet: ”Dårskapen är 
obegriplig. Alla som under de 
senaste två åren kommit hit har sagt 
att det var det dummaste som kunde 
hända. Inte en enda en, vare sig från 
vänstern eller högern, förstår varför 
detta händer.”


”Alla ministrar och knessetledamöter 
säger att det här är ett tokigt utslag. 
Det är otroligt att ingen kan stoppa 
det. De kommer att förstöra våra 
hem och det kommer inte att finnas 
något kvar här. Ingen kommer hit. 
Om två år – om gud så vill – kommer 
vi tillbaka och bygger åter upp vårt 
hem här.”


https://www.ynetnews.com/articles/
0,7340,L-5285169,00.html 
Översättning: Anja Emsheimer 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Palestinsk kvinnlig författare står för 22:a 
dagen inför israeliskt förhör 
RAMALLAH (Ma´an), den 14 augusti 2018


En frihetsberövad kvinnlig palestinsk 
författare och mor till fem barn, 
Lama Khater, har för 22:a dagen i 
följd utsatts för intensivt förhör av 
den israeliska säkerhetstjänsten.


Den 42-åriga författaren och modern 
frihetsberövades den 24 juli av 
israeliska styrkor på södra ockupe-
rade Västbanken i Hebron-distriktet 
under en räd i hennes hem; hon har 
sen dess tvingats utstå hårda förhör 
i det israeliska fängelset i Ashkelon.


De palestinska fångarnas förening 
(PPS) har bekräftat att Israels 
huvudsakliga fokus under förhören 
ligger på Khaters skrifter.


PPS skriver också att Khater först 
hade anklagats för att skriva 
”tidsinställda bomber” som de 
israeliska förhörsledarna har be-
skrivit det hela. Men anklagelserna 
inbegrep också att ”hon skulle vara 
en ledande medlem i en olaglig 
organisation” och förse den med 
tjänster.


Enligt en av PPS advokater pågår de 
intensiva förhören i 20 timmar om 
dagen.


Advokaten nämnde att trots att de 
israeliska förhörsledarna hotat 
Khater med att hålla kvar andra i 
häkte i ett försök att tvinga henne att 
erkänna anklagelserna, har hon gång 
på gång vägrat.


Advokaten tillade att Khaters händer 
och ben hade satts fast med 
handfängsel i stolen hon satt på 
under hela förhöret; hon tilläts lämna 
rummet enbart för att gå på toa-
letten.


Förra veckan förlängde den israe-
liska domstolen tiden för Khaters 
arrest med ytterligare tolv dagar, 
men hennes advokat lyckades efter 
ett överklagande minska tiden till 
åtta dagar.


PPS meddelade att nästa domstols-
förhör äger rum den 16 augusti vilket 
då blir det sjätte förhöret på mindre 
än en månad.Enligt föreningen för 
fångars rättig-heter, Addameer, hålls 
för närvaran-de 5820 palestinska 
fångar i israe-liska fängelser, 63 av 
dem är kvinnor.


https://www.maannews.com/
content.aspx?id=780705 
Översättning: Anja Emsheimer 

�35

https://www.maannews.com/content.aspx?id=780705
https://www.maannews.com/content.aspx?id=780705


VIKTIGT MEDDELANDE. Palestina har vunnit tio stora 
segrar vid presbyterianernas möte 
Anna Baltzer, USCPR contact@urscpr.org 

Vanligtvis brukar vi inte skicka mejl 
under veckosluten, men idag kom-
mer vi med MYCKET STORA nyhe-
ter. Sent igår kväll röstade den 
presbyterianska kyrkan (PC) med en 
överväldigande majoritet – kyrkan 
representerar nästan 1.5 miljoner 
amerikaner - för rättvisa för pales-
tinier genom att anta resolutioner om 
allt från att motarbeta lagar som 
ifrågasätter kampanjer för bojkott, 
desinvesteringar och sanktioner 
(BDS) till att försvara rättigheten att 
kalla Israel för en kolonialstat! 

En lista med resolutioner för rättvisa, 
som en USCPR-grupp, Israel 
Palestine Mission Network (IPMN), 
lade fram, antogs av en överväl-
digande majoritet. PC(USA) avfär-
dade resolutioner som urskuldar 
Israels behandling av palestinier, och 
röstade i stället för: 

1. Att fördöma Israels attacker på 
dem som var med och protesterade i 
den stora återvändandemarschen, 
samt krävde ett slut på Israels 
olagliga belägring av Gazaremsan;


2. Att motsätta sig Israels olagliga 
annektering av Jerusalem och deras 
diskriminerande metoder att för-
vägra palestinier anställning, repre-
sentation, infrastruktur, tjänster och 
utbildning;


3. Att rösta ner lagar som gör 
palestinier till syndabockar för 
palestinska barns död men som 

dödats av israeler, och som visar en 
osann symmetri mellan det våld som 
begåtts mot palestinska och israe-
liska barn;


4. Att bekräfta vår rättighet till 
bojkott genom att fördöma lagar mot 
BDS som genomdrivits på statlig 
och federal nivå, även att vara 
motståndare till Israels antibojkottlag; 

5. Att bestämt solidarisera sig med 
palestinska kyrkor och anta deras 
krav på att erkänna Israel som en 
apartheidstat och intensifiera BDS-
kampanjer; 

6. Att utmana USA:s president och 
utrikesdepartement i fråga om 
Israels diskriminering av palestinier 
och andra medborgare i Israel, samt 
att kräva amerikanska diplomatiska 
åtgärder för jämlikhet;


7. Att kräva bojkott av RE/MAX som 
drar fördel av försäljning  i israeliska 
bosättningar;


8. Att garantera att interreligiösa 
förbindelser i USA orienterar sig mot 
rättvisa snarare än att de används 
som ett fikonlöv för Israels våld mot 
palestinier;


9. Att avvisa försök till normalisering 
som ignorerar obalansen i makt-
förhållanden mellan palestinier och 
israeler;
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10. Att rösta ner en resolution som 
försöker få ett slut på klassifice-
ringen av Israel som ett ”kolonialt 
projekt”.


Resolutionerna vann med en mil 
(engelsk) efter överväldigande vitt-
nesmål från lokala och besökande 
palestinier, ledare från Black Lives 
Matter, presbyterianer med flera. De 
flesta resolutionerna antogs till 80 
eller 90 procent eller enhälligt i 
utskott och generalförsamlingen. 

Nicholas, vinden vänder.  Nu i 
veckan för fyra år sen blev jag med 
tårar i ögonen vittne till att PCUSA 
med en hårsmån röstade – 310-303 
– för att avyttra sina innehav i tre 
amerikanska företag som tjänar på 
Israels ockupation. 

På bara några år har vi gått från 
att vara nära obeslutsamhet till en 
kyrka som beslutsamt och enhäl-
ligt står för palestiniernas rättig-
heter. På bara några år har vi gått 
från att ha fokus på Israels ockupa-
tion 1967 till att stå på en bred 
plattform som utmanar alla sidor av 
israelisk kolonialism och förespråkar 
alla palestiniers rättigheter genom 
hela det historiska Palestina, även 
de som kämpar för sin rättighet att 
återvända hem. 

Väldigt stora mainstream-institu-
tioner som PC (USA) visar hur den 
politiska orienteringen och analy-
sen på gräsrotsnivå snabbt kan 
ändra sig, och att de som hävdar 
att de är progressiva utan att 
stödja Palestina står vid sidan av. 

USCPR var stolta över att vara på 
plats och arbeta för att stödja IPMN 
vid sidan av Friends of Sabeel – 
Nordamerika, American Muslims for 
Palestine, St. Louis Palestine 
Solidarity Committee, och St. Louis 
Jewish Voice for Peace.


Översättning: Anja Emsheimer 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Pressure cooker  
Trump is waging 
Total war against 
The Palestinians. 

The pressure cooker 
Will explode 
In our faces. 

Gush Shalom 
Published in Haaretz, 14/09/18 



Varför Israels tävlingsdeltagare i Eurovision Song 
Contest blev måltavla för BDS 
Av Orly Noy den 8 maj 2018 

Netta Barzilai är en imponerande 
artist med en imponerande låt 
som israeler kan vara stolta över 
att representera. Men det är inte 
allt som hon representerar. 

I Israel surrar man av upphetsning 
över landets tävlingsdeltagare i årets 
Eurovision, och detta av goda skäl. 
Netta Barzilai har talang, har en 
jättefin vibb och en stark kvinnlig 
personlighet som trotsar alla de drag 
vi har vant oss vid att se hos en 
kvinnlig artist. Om man är judisk 
vänsteran-hängare och feminist, och 
även om man inte är det så är det 
inte svårt att bli kär i henne.


Så det var inte förvånande att en 
kampanj med israeliska bojkott-
aktivister som uppmanade euro-
peiska tittare att inte rösta på 
Barzilai lyckades reta upp så många 

människor. Och bland dem olika 
israeliska vänstergrupper – och inte 
så få av mina vänner.


Delvis hade upprördheten att göra 
med det faktum att uppmaningen till 
bojkott riktar in sig på Barzilai, inte 
bara som representant för Israel som 
ockupationsmakt, utan på henne 
som person och en som deltog i den 
israeliska flottans musikband under 
Gazakriget 2014. Enligt bojkott-
uppropet uppträdde Barzilai för 
israeliska soldater strax innan de 
deltog i bombandet av Gaza den 
sommaren.


Jag vet inte nånting om Barzilais 
politiska åsikter men jag får inte 
intryck av att hon har någon särskild 
sympati för militarism eller att hon 
gillar att oskyldiga människor dödas.  
Mitt intryck var faktiskt det motsatta, 
och det är just det som är poängen.


En av de grundläggande sannin-
garna som bojkottrörelsen försöker 
att konfrontera det israeliska sam-
hället med är att vi alla, till och med 
humanisterna och de som älskar 
mänskliga rättigheter bland oss, är 
ansvariga för ockupationens brott 
vare sig vi deltar i dem direkt eller 
indirekt.


Det kan tyckas låta absurt och 
ogrundat för genomsnittsisraelen, till 
och med för dem av oss som ger 
uttryck för vår upprördhet över bilder 
på soldater som skymfar palestinier 
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vid check points eller över videos på 
krypskyttar som skjuter demonst-
ranter i Gaza.

Vad har Barzilai med allt detta att 
göra? Hon var inte soldat. Hon sköt 
aldrig nån.

Och det är precis vad bojkott-
kampanjen försöker att visa: på det 
ena eller andra sättet är vi alla 
medbrottslingar.


Under årens lopp har Israel hittat på 
komplicerade sociala, juridiska och 
samhälleliga strukturer i ett försök 
att främja vårt samarbete med 
ockupationens orättvisor och före-
bygga några som helst kritiska 
tankar som vi kan tänkas ha om 
detta. Från att låta personal på våra 
förskolor göra i ordning sjukvårds-
paket åt soldater inför deras obli-
gatoriska värnplikt några år senare 
till den eviga refrängen om att varje 
soldat är ”vår” son, har Israel helt 
medvetet tagit bort utrymmet där ett 
effektivt civilt samhälle kan och 
måste verka i. För den vanliga 
israelen var Netta Barzilai bara en 
söt flicka med hästsvans i solda-
ternas musikband – det minst 
militaristiska i världen. Men i de 
förtrycktas och ockuperades ögon 
var hon en uniformerad soldat som 
sjöng för andra uniformerade solda-
ter bara ögonblick innan de började 
bomba folket i Gaza. Vi israeler var 
och förblir en del av det systemet. Vi 
måste alla finna oss i den sanningen. 
Hur otrevlig den än må vara så är det 
en moralisk skyldighet för var och en 
av oss, judiska medborgare i Israel.


Likväl är det viktigt att skilja mellan 
detta att bojkottaktivisterna inte 
riktar in sig på Barzilai för att hon var 

med i soldaternas musikband. De 
riktar in sig på henne eftersom hon 
är den officiella representanten för 
ett land som i mer än ett halvt 
århundrade har nekat miljontals 
människor deras grundläggande 
rättigheter under en brutal militär 
ockupation. Ett sånt land och dess 
represen-tanter, säger de, kan inte 
ges legitimitet att stå på respektabla 
världsscener som om allt är normalt. 
Israel investerar årligen miljontals 
dollar för att bättra på sin framtoning 
i världen, och Eurovision Contest är 
ytterligare en scen där Israel försö-
ker normalisera det som man 
åstundar så djupt.


Netta Barzilai är ett sätt för Israel att 
visa världen att vi är normala och 
vackra och kreativa, och att vi 
skickar fantastiska representanter att 
tävla i Eurovision. På sätt och vis är 
det inte en falsk bild av verkligheten. 
Vi lever förvisso våra liv som vilket 
annat folk som helst i världen som 
försöker göra det, och vi har en äkta 
kultur och äkta musiker att vara 
stolta över – som Netta Barzilai. Och 
medan det är sant att vi israeler inte 
framlever ockupationen som en del 
av vårt dagliga liv, är ockupationen 
en del av oss och vilka vi och vårt 
samhälle är och har blivit. Att vi har 
lyckats skapa en medveten splittring 
mellan våra liv och ockupationen är 
vår tragedi. Bojkottrörelsen är helt 
enkelt ett försök att hindra resten av 
världen från att göra samma fel.


https://972mag.com/why-israels-
eurovision-contestant-became-a-
target-for-bds/135197/ 

Översättning: Anja Emsheimer 
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Jag heter Hilel Garmi. 
Jag är 19 år och planen är att jag i 
början av augusti 2018 ska inkallas 
till militärtjänst i den israeliska 
armén. I samband med vågen av 
obeväpnade palestinska demonst-
rationer nyligen vid Gazagränsens 
stängsel tog jag mig tid att läsa 
Ahmed Abu Ratimas uttalanden, en 
av organisatörerna; jag blev djupt 
imponerad av att upptäcka folk som 
stödjer obeväpnade alternativ för att 
ta itu med situationen mellan Medel-
havet och Jordanfloden. Liksom de 
tror jag på civil olydnad – att 
använda sig av obeväpnat motstånd 
för att betona regimens brist på 
moral. Jag har en äldre bror och två 
äldre systrar som tjänstgjort i det 
militära. När jag var liten betydde 
armén för mig inte bara en oundvik-
lig förpliktelse utan också höjdpunk-
ten i mina strävanden. Jag ville ta 
värvning i den mest utvalda kom-
mandoenheten. Men när jag blev 
äldre och kom att förstå den nuva-
rande verkligheten mellan Medel-
havet och Jordanfloden, insåg jag 
att det skulle bli omöjligt för mig att 
ta värvning.


Jag kan inte ta värvning eftersom jag 
från tidig ålder fostrades att se alla 
människor som jämlika.  Jag tror inte 
på nån gemensam nämnare som alla 
judar har gemensamt och som skiljer 
dem från araber. Jag tror inte att jag 
skulle behandlas annorlunda än ett 
barn som fötts i Gaza eller i Jenin, 
och jag tror inte att de sorger eller 
den lycka som alla kan uppleva är 
viktigare för den ena än för den 
andra. Vägledd av den övertygelsen 

måste jag fråga mig vad som är bäst 
för al la dem som bor mellan 
Medelhavet och Jordanfloden. De 
tre miljoner invånarna på Väst-
banken och i östra Jerusalem lever 
under en militär ockupation eller en 
påtvingad annektering som nu har 
pågått i mer än ett halvt sekel. De 
två miljoner invånarna i Gaza 

”befriades” från ockupationen bara 
för att sen inse att de befann sig 
under militär belägring som nu har 
pågått i mer än ett årtionde och som 
har påtvingats dem av israeliska 
styrkor till lands, till sjöss och i 
luften. Sett ur perspektivet av en 
ideologi som betraktar alla mänsk-
liga varelser som lika mycket värda 
kan en sån politik inte rättfärdigas.

En sån politik är oberättigad också 
därför att den israeliska regimen är 
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vald av åtta miljoner medborgare 
men kontrollerar i verkligheten 
tretton miljoner liv. De allvarligaste 
besluten för invånarnas liv på 
Västbanken och i Gaza tas av staten 
Israels regering. Det är den rege-
ringen som bestämmer vilka Gaza-
bor som ska få komma in eller inte, 
den bestämmer vad de kan få 
importera eller exportera, när de kan 
få elektricitet, var de kan få fiska, 
och var på Gazaremsan de kan få 
röra sig fritt. Staten Israels regering 
bestämmer vart invånarna på Väst-
banken kan få resa, vilken mark de 
kan få odla, och den kan välja att 
arrestera vem som helst när som 
helst. Jag vill inte tjäna en sån 
odemokratisk regim, och därför är 
mitt enda moraliska alternativ att 
vägra ta värvning.


Detta är inte bara teoretiska frågor. 
Förutom att demokratins principer 
kränks, som, enligt min syn, borde 
lägga grunden till alla rättvisa sam-
hällen, påverkar den här regimens 
politik det dagliga livet för fem 
miljoner palestinier. Belägringen av 
Gaza paralyserade dess ekonomi 
och har förorsakat en humanitär kris 
där folk har berövats ett fungerande 
el-system och tillräckligt med dricks-
vatten. Ockupationen förde med sig 
att boende på Västbanken koncen-
trerades i isolerade distrikt, och har 
skadat deras dagliga rörelsefrihet. 
Den förtrycker en befolkning – 
palestinierna – för att möjliggöra för 
en annan befolkning – israeliska 
judar – att ta kontroll över deras 
territorium. Jag är inte villig att bli en 
del av en armé som påtvingar fem 
miljoner människor en sådan politik.


Jag vet att de flesta länderna 
behöver upprätthålla en armé för sitt 
självförsvar, men detta kan inte tjäna 
som ett rättfärdigande för att an-
vända en sådan armé hur som helst. 
Vilken regim det än handlar om så 
måste det finnas en gränslinje som 
man borde vägra att överskrida, och 
efter femtio år av ockupation har 
mina gränslinjer definitivt över-
skridits.


Mitt första beslut att undvika samar-
bete med armén och vägra ta 
värvning var personligt. Men förra 
året  kom jag fram till beslutet att gå 
ut öppet med att jag vägrar värn-
plikt. Det beror på att jag tror att civil 
olydnad kan påverka en förändring i 
samhället genom att vädja till 
känslan av rättvisa hos de mer 
privilegierade som bor mellan 
Medelhavet och Jordanfloden. Civil 
olydnad är ett lämpligt sätt av 
motstånd när en regim har förlorat 
sin legitimitet, och jag tror att 
regimen mellan Medelhavet och 
Jordanfloden efter femtio år utan 
demokrati har förlorat sin legitimitet. 
Vågen av palestinska demonstra-
tioner vid Gazagränsens stängsel 
och arméns reaktion på dem har 
gjort sättet av motstånd särskilt 
relevant dessa dagar, och därför 
bestämde jag, som dessa demonst-
ranter att använda mig av civil 
olydnad.


En som liksom jag, föddes på den 
mäktigare sidan av hierarkin mellan 
Medelhavet och Jordanfloden, fick 
makten liksom skyldigheten att 
försöka bekämpa den hierarkin.

Hilel Garmi, augusti 2018 
Översättning: Anja Emsheimer 
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Open letter to all people of good will in 
Palestine, Israel and the World community 

We, gathered at the Sjövik seminar, June 15-17, 2018, in Sweden, express :

• our solidarity with the Palestinian people in the 70th year of ongoing 

Nakba

• our protest to the world community that accepts the ongoing 

destruction of Palestinian lives and land, colonization, occupation 
and separation and fragmentation of the Palestinian people. Israel is 
responsible for the undoing of Palestinian national self 
determination, responsible for a vicious system of oppression, of 
breaking international law and committing crimes against humanity.


• our demand that the Israeli government cancels the plans for the forced 
transfer of Khan al Ahmar and other Palestinian communities, the 
threat to Susya. We call upon the Swedish government and the 
world community to go beyond statements and ensure that Israel 
does not carry out these crimes which we with Be’Tselem name war 
crimes


• our conviction that the international character of Jerusalem must 
remain, honoring the Jewish, Christian and Muslim character of the 
city, respecting international law and the national aspirations of both 
Palestinians and Israelis linked to the city.


• our fear that if the siege of Gaza does not stop the unbearable 
humanitarian situation in Gaza will turn this the world’s largest open 
air prison into an unimaginable human disaster.


• our compassion with the people of Gaza who has suffered the killings 
by snipers during mostly peaceful demonstrations for their Human 
Rights and their right to return.


• our respect for civil society efforts to build a truly inclusive and 
international movement of nonviolent democratic actions to pressure 
Israel to work for a just peace and the fulfilling of obligations under 
international law.


• our understanding of the position taken by many organizations to 
support Boycott, Divestment and Sanctions in the context of 
occupation, separation and siege.


• our plea to the European countries not to participate in the European 
Song Contest planned for Israel 2019. While Israel is expanding its 
colonial drive which also includes expulsion of Palestinians from 
their homes, from their land and from the country, the great majority 
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of Israelis live as everything is normal. Having the European Song 
Contest in Israel is strengthening this line of willful ignorance. 
Therefore the 2019 European Song Contest should not take place in 
Israel.


• our joy in seeing a global movement of Muslims, Jews, and Christians, 
religious and secular, determined to live the religious heritage from 
the Middle East in a mutually just, inclusive and liberating manner, 
caring for the wounded Earth and all its peoples.


We who live in a Europe of many elderly people join hands with you the many 
young people of Palestine and Israel, ensuring you that we will continue to 
raise our voices and to work with you and for your life, your rights and your 
dignity as long as we can.


Participants present at Sjövik, Dalarna, Sweden, 
Sunday June 17, 2018 
in the seminar organized by Kairos Palestine-Sweden in cooperation with 
Jews for Israeli-Palestinian Peace (JIPF), Swedish Muslims for Peace and 
Justice, Swedish Fellowship of Reconciliation, Friends of Sabeel - Sweden, 
Diocese of Västerås - Church of Sweden, Kista Folk High School and Sjövik 
Folk High School.  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In the dead of night  
 
Mohammad Zaghloul  
Al-Khatib, 24 year old, 
Was beaten to death 
By soldiers who 
Broke into his home  
At 4.00 in the night.  
 
Such things happen  
When you rule by force  
Over millions of people  
With no end in sight. 
Gush Shalom 

Published in Haaretz, 21/09/18 

Ultimately  
 
Ultimately, also 
Uri Avnery's 
Greatest opponents  
Will have to follow  
In his footsteps. 
 
Simply, 
There is  
No other  
Viable option. 
Gush Shalom 

Published in Haaretz, 24/08/18 



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
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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, 
Ordförande: 

Olle Katz, tel.: 0708943402 
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. 


