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Två fredsaktivister har tyvärr lämnat oss. Izzy Young, JIPFs före detta ordförande
och den israeliska författaren Amos Oz. Båda var mot ockupationen och för tvåstatslösningen. Däremot har nu en överväldigande majoritet av de israeliska väljarna röstat
för fortsättning av ockupationen. Majoriteten av denna majoritet är t.o.m. införstådd
med att införliva Västbanken till Israel. Netanyahu, som kommer nu att bilda regeringen hade nämligen före valet lovat att annektera området C dvs. 60% av Västbanken. Vad kommer att ändras, om han nu gör det? Tvåstatslösningen är ju praktiskt död
sedan den planmässiga israeliska bosättningspolitiken har gjort en sammanhängande
palestinsk stat omöjlig, och området C styrs av Israel i praktiken som del av Israel.
Annektering vore dock den officiella israeliska dödsattesten för tvåstatslösningen
och med det utvidgningen av den judiska staten till Jordanfloden. De potentiella
politiska konsekvenserna är stora. En majoritet av minst 80% Judar hade den sionistiska ledaren Ben Gurion krävt för att säkra en demokratisk judisk stat. Följden blev
den etniska rensningen av Palestina 1948 från dess palestinska urinvånare, det som
Palestinierna kallar Nakba (katastrofen). Västvärlden teg då så nära efter förintelsen,
judarnas stora katastrof (Se Ilan Pappe, Den etniska rensningen av Palestina). Det
ansågs då handlar om dem (palestinierna) eller oss (judarna) på liv och död.
Idag lever lika många Palestinier som Judar i det historiska Palestina. Kommer
världssamfundet att acceptera en ny etnisk rensning eller en stat där en stor del av befolkningen är rättslös? Ett demokratiskt Israel för alla dess invånare är ett tänkbart och
ofta diskuterat alternativ. Men då skulle Sionismen hamna på historiens
sophög.
Med den nya nationalstatslagen talar Israel i alla judars namn. Vad
denna stat säger och gör berör alla judar om vi vill det eller inte.
Välkommen till JIPF.
Ilan Cohen
———————————————————————————————————––—–––––––––––
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JIPFs uttalande om

Eurovision Song Contest 2019
Årets europeiska schlagerfestival hålls, som vi vet, i Tel Aviv, Israel.
Israel är ett land som i allt snabbare takt koloniserar den ockuperade
Västbanken och förnekar folket där och i Gaza grundläggande mänskliga
rättigheter och ett värdigt liv. Ständiga trakasserier och våldshandlingar
drabbar civilbefolkningen i dessa områden.
År 2018 antog Israel Nationalstatslagen som uttryckligen slår fast att Israel är
ett hemland endast för det judiska folket (dvs judar oavsett hemvist),
de övriga invånarna; muslimer, kristna och druser skall alltså inte räknas.
Även israeliska kulturarbetare och forskare som i något verk, i något
sammanhang, uttalat kritik mot ockupationen, fråntas stöd och anslag och
hindras från att medverka i kulturella och akademiska sammanhang
utomlands. Hot om avsked från forskartjänster förekommer som extra
påtryckning. Författare och filmare utsätts också för förtalskampanjer och
hotelser från ministrar.
Judiska israeliska grupper som B’Tselem och Breaking the Silence, vilka
verkar mot ockupationen och dess verkningar, trakasseras. De hindras
därmed att föra fram sin dokumentation om övergrepp. Nationalstatslagen
sätter demokratin ur spel. Palestiniernas möjligheter till ett drägligt liv, inom
och utanför Israel, försämras för varje dag. ”Mellanösterns enda demokrati”
får allt svårare att leva upp till detta epitet.
Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, JIPF, välkomnar de initiativ som tas för
att, i samband med Eurovision, sätta ljuset på den israeliska ockupationspolitiken och dess följder för såväl palestinier som israeler. Vi uttrycker
också vårt stöd för de artister som, i solidaritet med palestiniernas kamp
för mänskliga rättigheter, har valt att avstå från att åka till Tel Aviv.
Göteborg 26 april 2019
Olle Katz, ordförande i JIPF
ollekatz@gmail.com

Pressmeddelande
Vid årsmötet i Stockholm 24 mars omvaldes Olle Katz, Göteborg
till ordförande för föreningen Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF).
Det senaste årens högervridning, nationalism och rasism har tyvärr även
drabbat Israel. Den nya Nationalitetslagen säger tydligt att Israel är ett
nationellt hem endast för judar, inte för andra vilka levt där i hundratals
generationer. Ockupationspolitiken pågår och utökas med allt fler judiska
bosättningar på ockuperad mark.
Netanyahus politik är ett slag mot landets icke-judiska befolkning och hotar
på sikt även Israels säkerhet och identitet. Det palestinska folket lever under
hård press från Israel och från sina korrupta regeringar.
JIPF ser med stor oro på den utveckling som fråntar icke-judar deras
medborgerliga rättigheter och som gen den s.k. lojalitetslagen sätter
munkavle även på judiska kritiker av regimen.
JIPF välkomnar alla fredsinitiativ och hoppas att det
förestående valet i Israel skall leda in landet på en kurs
mot fred och rättvisa, för alla folk i Israel och Palestina.
				Olle Katz, ordförande
				

ollekatz@gmail.com

To be able to call home
After many hunger strikes
The state of Israel now agreed
To install public phones
Also for Palestinian prisoners.
Avoiding an embarrassment
During the Eurovision:
Prisoners starving themselves
For the right to talk to their family.

Simple enough
The Two State Solution
Is better not mentioned,
Says Trump’s man Greenblatt.
Too difficult a concept.
In fact, it is simple enough
1) The IDF leaves
The whole territory
2) A Palestinian state
Is formed
3) Peace is signed between
The State of Israel and
The State of Palestine.
What is so difficult,
Mr. Greenblatt?
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Ilan Cohens anförande vid Izzy’s minnesfest på
Stallet den 26.3.2019
Jag träffade Izzy första gången

1985. Jag hade kommit till Sverige
från Tyskland och sökte som
judisk vänsterist politisk anslutning. Så hittade jag en annons i DN
om en grupp med namnet ”Judar
för Israelisk-Palestinsk Fred” (JIPF)
som skulle ordna ett möte med den
israeliske fredsaktivisten Latif Dori i
Medborgarhuset på Söder.

Med sin rebelliska och anarkistiska
läggning hatade han högljutt kommunister och hade en aversion mot
hierarkiskt organiserat och disciplinerat politiskt arbete. Tills JIPF
bildades. Där fann Izzy uppenbarligen en politisk organisationsform
och politiska meningsfränder som
han inte bara trivdes med utan t.o.m.
var beredd att leda. Och detta i ca 7
år. Han höll i de första JIPF-bladen,
JIPFs fortfarande levande lilla

Där träffade på en person som
presenterade sig som ordförande, en
Izzy Young som pratade lika dålig
svenska som jag, men hade å andra
sidan en trevligare brytning än min
tyska. Jag kände mig omedelbart välkommen och anslöt mig omgående
till gruppen där jag förblivit aktiv till
dessa dagar.
JIPF hade bildats formellt 1983 som
svar på Israels invasion i Libanon.
Men Izzy tillsammans med flera
andra judar ville redan åren före ge
uttryck för att Israels förtryck av
palestinierna inte skedde i deras
hamn, ”Not in my name” var slogan.
Intressant är att flera av dessa
initiativtagare var liksom Izzy,
amerikanska judar som hade invandrat till Sverige. Det som drev
dem och speciellt Izzy var kombinationen av en stark judisk identitet
- Izzy förblev alltid ”the Jewish boy
from the Bronx” - och social-politisk
aktivism. Hans föräldrar hade immigrerat från Polen och han växte upp
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bakers strike song”. Jag kommer inte
ihåg det och tyvärr har ingen kunnat
förse mig med text och melodi. Jag
har inte heller lyckats hitta den på
internet.

tidskrift, och det är inte förvånande
att formatet är identiskt med Folklorecentrets informationsblad. Han
ställde generöst Folklorecentrets
lokal till JIPFs förfogande för olika
möten och festligheter som Pesach
och Chanukkah.
Under den tiden som vår första långvariga ordförande gav han JIPF ett
karakteristiskt ansikte utåt och präglade JIPFs arbete med sitt okonventionella och roliga sätt. Kanske
skulle JIPF inte finnas till utan Izzy.
Tack ska du ha Izzy.
Ilan Cohen

I en bortglömd artikel efter sexdagarskriget
varnade Amos Oz för ’evig annektering’
i shtetl-liknande förhållanden i
Bronx som han beskrev i sin biografi
från 1969 med titeln ”The Bronx”.
Redan som barn lär han ha varit med
och demonstrerat med pappan mot
den amerikanska regeringens vägran
att låta båtar med judiska flyktingar
anlägga i NY och i stället skickas tillbaka till det naziockuperade Europa.
Izzys pappa jobbade hårt som bagare
och var organiserad i det starka judiska bagarfacket i New Yorks Lower
East Side. Detta stridbara arbetarfack hade redan 1909 skrivit in sig
den amerikanska arbetarrörelsens
historia med den sju veckor långa
strejken för bättre arbetsvillkor. Izzy
sägs ibland ha sjungit ”The bagel

Nyss tillbaka från slagfältet skrev
författaren, då 28 år, ett bittert fördömande av Moshe Dayans bosättningspolitik. ’Ju kortare ockupationen är, desto bättre för oss’
Av Mitch Ginsburg, The Times of
Israel den 31 december 2018

En tidningsartikels livslängd

är ofta kort. Men när Amos Oz, som
dog i fredags i en ålder av 79 år och
jordfästes i måndags på begravningsplatsen i sitt forna hem i kibbutz
Hulda, satte sig i augusti 1967 för
att skriva en essä; han producerade,
precis två månader efter sexdagarskrigets slut, ett bestående dokument,

ett verk som har levt vidare liksom
många av hans skönlitterära verk.
Man kan hålla med honom eller
inte vad gäller hans syn på territoriell expansion samtidigt som man
förundras över tajmingen och sättet
han sorterar sina argument.
Artikeln publicerades den 22
augusti 1967 i Davar - ”arbetarnas
tidning i Landet Israel”. Typsnittet
var väldigt litet och liknade till form
och storlek en inskränkt rabbinsk
kommentar.
Oz var 28 år när han skrev den. Han
hade publicerat ett antal noveller
5

Dayans röst inte kunde darra när
han använde det uttrycket med
alla de skakande minnen som det
uppväcker. Livsrum betyder en sak:
att beröva utlänningen hans rösträtt,
den underlägsna ´vilden´, och att
bereda plats för den överlägsne och
civiliserade – den med makt”.

två år tidigare och en debuterande
roman året före och höll fortfarande
på att tjäna in tid från kibbutzen för
att skriva.
Den fick han ogärna och efter häftig
diskussion. En gammal kibbutznik
sade, ”Unge Amos må vara en ny
Tolstoj men han är för ung för att
vara författare; låt honom arbeta ute
på fältet tills han fyllt 40, då vet han
lite om livet och kan skriva,” berättade Oz för Vox Tablet 2013.
Efter att nyss ha kommit tillbaka
från kriget lyckades han ändå få till
lite tid. Hans skrivande flyter, är
kraftfullt och riktade sig öppet mot
den tidens hjälte, Moshe Dayan,
och den bosättningspolitik denne
förespråkade. ”Under försvarsminister Moshe Dayans tal vid en konferens för aktivister och anhängare i
Rafi-partiet ,” började Oz, ”uttryckte
talaren en tankegång som väcker
både oro och förvåning”. Dayans anförande den 10 augusti uppmanade
6

till ”att sätta stopp för” uppfattningen att lämna tillbaka territorium i utbyte mot fred. Oz jämförde
denna hållning med ”en finansminister som kommer med ett privat
yttrande mot den årliga budgeten,”
och föreslog sen, i de gentila tonerna från 1967 års Israel, att ”ingen
tvingar honom att axla ansvaret för
en diplomatisk policy som står i så
bjärt kontrast till hans egen övertygelse”. Stämningen i nationen vid
den tiden, erkände Oz villigt, var till
fördel för Dayan. Israel hade mer än
tredubblat sitt territorium under sexdagarskriget, och segern i juni föranledde många israeler att jämföra
situationen ”med Joshua Bin-Nuns
dagar”, Moses lärjunge som ledde
israeliterna in i Kanaans land och
fick se erövringen av det.
Men Oz var bekymrad och rasande.
Framför allt hånade han det uttryck
som Dayan valde att rättfärdiga sin
önskan att hålla fast vid territorium:
lebensraum. ”Jag vet inte hur Moshe

”Vi kämpade inte för det. Israels
livsrum är bara dessförinnan: ödemarkerna i Galileen och Negev. Vi
har inget livsrum på den jordanska
sidan av Västbanken eftersom den
är befolkad av en nation som lever
på sin egen mark, även om det för
tillfället är en nation inbegripen i
krig. Uttrycket ’livsrum’ vanhelgar
vårt krig. Våra fiender hade antagligen rätt när de misstänkte... att
bakom fredsförklaringarna dolde sig
ett behov av expansion och annektering...”.
Lebensraum var en fras som nazisterna använde för att rättfärdiga sin
expansionistiska politik.
Artikeln består av fyra delar. Den
första riktar sig mot Dayans påstående att Israels östra gräns, så som
den drogs med den gamla vapenstilleståndslinjen 1949, var absurd. ”Expansion kommer att förvärra situationen, för vi kommer att inse att vi
härskar över en utländsk befolkning,
mot dess vilja och (i strid med) dess
rättigheter,” skrev Oz. ”Det sättet att
härska innefattar en absurditet som
är långt mycket allvarligare än den
slingrande väg som stilleståndslinjen mellan Jordanien och Egypten
tog.”

Amox Oz artikel i Davar i augusti
1967: ”Försvarsministern/och Lebensraum”.
Den enda logik som borde styra Israels politik på Västbanken, argumenterade han i den andra delen, var
logiken i demografin. ”Visst, inget
tillbakadragande borde ske utan en
stabil och bestående fred. Vi måste
förbli ockupanter i en månad, ett år,
en generation i provinser som våra
hjärtan begär på grund av dess historiska betydelse, men enbart så länge
som vi minns: som ockupanter.
Utan något val. Ett påtryckningsmedel för att skynda på freden. Inte
som frälsare och inte som befriare...
det finns inget land som är förslavat och inget land som är befriat.
Människor är förslavade och ordet
befrielse gäller bara människor. Vi
befriade inte Hebron och Ramallah
och al-Arish, och vi gottgjorde inte
deras invånare.”
Han visste hur populär Dayans uppfattning var vid den tiden, och sade
tydligt, ”Jag befarar att dessa enkla
saker av oss uppfattas som nånting
som närmar sig svek eller högförräderi... men jag kan inte se något
värde för Israel med en evig annektering av vissa provinser utan att dess
invånare är med på det.”
Kriget var inte någon jihad eller
något korståg; det var ett försök att
borga för Israels rättigheter, friheter
och välmående, skrev han, och när
det en gång sker, kommer Israel att
vara skyldigt att upprätthålla de pa7

lestinska arabernas rättigheter. ”Och
jag sätter mitt liv på spel och tillägger: det gäller även invånarna i östra
Jerusalem.”
Slutligen skrev han i ett långt stycke
som fortfarande är mycket relevant
för den nuvarande valperioden i
Israel, att det finns en del som menar
att om Israel skulle annektera enbart
Västbanken, skulle motståndet
bland dess invånare försvagas. Han
kallade detta för en ”fruktlös idé”
och hävdade att det var resultatet av
en världsuppfattning som ser araben
som gjord av sämre material.
Och om man ser framåt så skrev
han, ”Ju kortare ockupationen är,
desto bättre för oss. För även en
påtvingad ockupation är destruktiv.
Även en upplyst och human och
liberal ockupation är en ockupation.

Jag är rädd för kvaliteten i de frön vi
snart sår i de ockuperades hjärtan.
Mer än det fruktar jag för vad som
sås i ockupanternas hjärtan. Och de
första tecknen kan redan nu kännas
igen i samhällets utkanter.”
Reportern vid mötet i Davar noterade att Dayans tal upprepade
gånger avbröts för att anpassa sig till
”livliga applåder”. Jag är rädd för,
skrev Oz, att rapporten stämde. ”Jag
fruktar att vi är inneslutna i segerns
sötma och att det är den sötman som
gnagt på stora nationers rötter tills
tidvattnet vänt.”
https://www.timesofisrael.com
/in-forgotten-article-after-six-day-waramos-oz-warned-of-eternal-annexation/

Översättning
Anja Emsheimer

Gideon Levy har fel om det förgångna,
nutiden och, tror jag, även framtiden
Så småningom kommer det att finnas en stat mellan Medelhavet och
Jordanfloden, men den kommer att
bli helt olik den han föreställer sig.
Benny Morris, den 21 januari 2019
(förkortat av Jakub Srebro)

Dåtid

Gideon Levy beskriver mig i en
artikel utifrån mina kommentarer
i en intervju med Ari Shavit, som
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”forskaren som presenterade två
val, etnisk rensning eller folkmord”.
Detta hänför sig naturligtvis till det
som hände 1948. Den ovetande läsaren förutsätts förstå av Levys ord att
judarna valde att fördriva araberna
snarare än att krossa dem. Men det
är inte vad jag sade.
Jag sade då och jag säger det nu att
det judiska samhället 1948 hade två
möjligheter: Antingen att araberna
skulle begå folkmord mot dem –

och jag betvivlar inte att en arabisk
seger1948 skulle ha slutat med
masslakt av judar – eller att judarna
i självförsvar skulle fördriva araber,
eller åtminstone förhindra dem som
flydde och fördrevs från att återvända.
Judarna valde att inte bli massakrerade och rätt så. Men t.o.m. etnisk
rensning som termen kommit att
definieras de senaste årtiondena,
grundat på serbernas handlingar på
1990-talet i Bosnien, vilket inbegrep
många avsiktliga mord och våldtäkter – det tillämpades inte här. Det
som hände här var en kamp mellan
två folk som båda hävdade rätten till
samma mark.
(…)
En del av de araber som fördrevs
lämnade landet på inrådan av,
genom påtryckningar eller på order
av arabledare så som i Haifa april
1948. Under kriget formulerade den
israeliska regeringen en politik i
syfte att förhindra flyktingarna att
återvända (som just hade försökt
förstöra det judiska samhället); och
denna politik genomfördes verkligen
på plats. Men det fanns ingen politik
”att fördriva araberna”, så ca 160000
araber stannade kvar, ungefär en
femtedel av landets totala befolkning.
Det fanns officerare som fördrev araber ( Yigal Allon, Yitzhak Rabin) och
en del som inte gjorde det (Benjamin
Dunkelman, Moshe Carmel). Men
majoriteten flydde eller påverkades
att fly. Inte precis ”etnisk rensning”.
(…)

Levy ignorerar helt, precis som
araberna: a/ det historiska bandet
mellan juden och landet Israel som
är grunden för sionism och dess
berättigande; och b/judarnas behov
av en säker tillflykt från icke-judars
historiska mord mot dem – särskilt
kristna, men mer än en gång även
muslimer. Judarna är enligt arabernas narrativ helt enkelt en massa
rövare som av någon anledning har
beslutat att stjäla landet Israel från
dess arabiska invånare.
(…)

Nutid

Det är sant att den nuvarande
israeliska ledningen har förkastat
idén om två stater för två folk, och
därför utökar den bosättningar i territorierna – och det är ett av skälen
till att jag skulle vara glad att få se
Benjamin Netanyahus regering falla.
(Det finns andra skäl också – ökad
religiositet, försök att begränsa och
förstöra demokratin, personlig korruption, etc.) Jag stödde aldrig Netanyahu vars vanor bara äcklar mig.
Levy stödjer, om jag förstår honom
rätt, att Netanyahu fortsätter att regera, kanske grundat på den klichéaktiga revolutionära logik om att ju
sämre saker och ting går, desto bättre
blir det i framtiden. Kanske charmas han liksom sin Haaretz-kollega
Benny Ziffer av mannen och hans
hustru. Kanske förstår han att Netanyahus politik nödvändigtvis leder
till en enda stat där det kommer att
bli en arabisk majoritet - det är slutet
för Israel som en judisk stat.
Levy beskriver den israeliska ocku9

pationsregimen i territorierna som
”en militärdiktatur, en av de grymmaste i världen”. Det är en häftig
överdrift. Jag har alltid varit emot
ockupation, en messiansk ockupation utifrån en moralisk ståndpunkt.
Kanske har Levy märkt att jag, i
motsats till många av hans vänner,
satt i fängelse (för en kort period) på
grund av mitt motstånd mot ockupationen. Och jag har aldrig tillhört
dem som har dömt ut den israeliska
ockupationsregimen i territorierna
som ”upplyst”. (Se min detaljerade
beskrivning i min bok ”Righteous
Victims”.)
Ockupationen har alltid grundat sig
på våld (genom armén, Shin Bets
säkerhetstjänst och den israeliska
polisen), genom att frihetsberöva
och förvisa motståndare, liksom –
både här och där - döda motståndare
till ockupationen (som våra ledare
kallar ”terrorister” fastän de flesta
av motståndarna under senare år
har riktat sina knivar mot bosättare
och soldater eller polis). Men ”en
militärdiktatur, en av de grymmaste
i världen”?
(…)

Framtid

Med tanke på framtiden tror jag
fortfarande att idén om två stater för
två folk och territoriell delning är
den enda förutsättningen för en lösning som skulle förse de två folken
med någon rättvisa. (Total ”rättvisa”
för en sida skulle med nödvändighet
neka den andra sidan någon möjlighet till ”rättvisa”) Men liksom Levy
tror inte jag heller att det är möjligt
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att få till stånd en sådan för tillfället,
och det kanske inte ens någonsin
blir möjligt i framtiden.
Men jag vill tillägga att jag alltid haft
mina tvivel över graden av realism
kring en delning av det brittiska
mandatet styrda landet Israel på ett
sätt att judarna får 78 till 80 procent
av marken medan araberna får klara
sig med 20 till 22 procent. Även
om det skulle finnas palestinier som
skulle underteckna ett sådant avtal,
skulle det palestinska folket under
ledning av Hamas och Fatah fullständigt tillbakavisa ett sådant avtal,
och det skulle inte bli långvarigt i
denna värld.
Ett avtal som grundar sig på en tvåstatslösning skulle med nödvändighet behöva garantera palestinierna
områden som skulle klara av att absorbera hundratusentals palestinska
flyktingar från Libanon och Syrien.
Ett sådant territorium skulle behöva
inkludera 95 % av Västbanken (som
USA:s president Bill Clinton föreslog i december 2000), liksom även
Gazaremsan, östra Jerusalem och
Transjordanien, och kanske även en
del av Sinai. Utan ett sådant territoriellt område är ett avtal om en
tvåstatslösning inte hållbar.
Ett fredsavtal som grundar sig på
delning tycks inte realistiskt under rådande förhållanden, och vad
föreslår Levy i stället? En stat för alla
dess medborgare, en enda demokratisk stat mellan Medelhavet och
Jordanfloden. Det låter bra – särskilt
om man sitter på ett kafé i Paris

eller London, men vi lever i Mellanösterns djungel, omgivna av så
framgångsrika länder som Syrien,
Libanon, Irak, Libyen, Jemen och
Saudiarabien; kort sagt av muslimska arabstater som är långt ifrån
att anamma värdet av demokrati och
tolerans och liberalism.
(…)
I sin artikel uppmärksammar Levy
den fientlighet och det hat som utvecklats bland araberna mot judarna
under de gångna 100 åren (och i
mindre utsträckning har judarnas
hat mot araber också utvecklats).

tals palestinska flyktingar återvänder
till landet från Libanon, Syrien och
Jordanien (och hur skulle judarna
förhindra det?).

Och rätt så. Från arabernas synvinkel har vi stulit landet från dem,
trampat på deras värdighet, fängslat
många och dödat föräldrarna till
tusentals av dem. Skulle såna saker
kunna glömmas när araberna, tillsammans med oss etablerar en stat?
Skulle det inte vara vettigare för
araberna att använda den nya staten
för att avkräva sin hämnd och återta
landet och hemmen som ”stals” från
dem 1948 och därefter? Tvivelsutan
skulle judarnas relativa välstånd
i landet utgöra en frestelse för de
mindre välbärgade araberna. Förmögenhetsbrott skulle skjuta i höjden.
(…)
Det finns för närvarande ungefär sex
till sju miljoner araber och ungefär
lika många judar mellan Medelhavet
och Jordanfloden. På ett årtionde eller två skulle det genom deras snabbare grad av befolkningsökning, bli
en rejäl arabisk majoritet – som bara
skulle växa när väl denna enda stat
har kommit till, och efter det att dess
araber också eftersträvar att miljon-

Judarna i landet skulle fly, som judar
gjorde i Algeriet och Libyen och
Egypten och Syrien och Irak och Jemen. Levy kanske skulle vara en av
de sista judarna kvar i sitt drömland.
Hoppas att han tycker om det.

Och sen skulle den här enda staten
med en majoritet av araber bete sig
i enlighet med det levnadssätt som
majoriteten av dess folk har. Skulle
vanan att döda för att upprätthålla
familjens heder försvinna? Skulle
våld och brott, hänsynslös framfart
och regering och klaners korruption
försvinna, något som dagligen är uppenbart i arabiska samhällen?

Om vi får återvända till verkligheten
ett ögonblick så tycks det mig att det
som fanns kommer att fortsätta att
finnas. Ockupationsregimen kommer fortsätta att fungera. Araberna
kommer att lida och judarna också
(om än lite mindre). Och kanske
har Levy rätt och detta skulle kunna
fortsätta i ytterligare 100 år, fastän
jag har mina tvivel.
I slutet av denna process, kommer
denna enda stat att ta form. Judarna
kommer att kontrollera den tills att
internationella sanktioner och arabiskt uppror och påtryckningar från
grannarna kommer att besegra dem.
Sen kommer det att bli en stat med
en arabisk regering och en krympande judisk minoritet.
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Den här 24:e arabstaten kommer att
gå med i Arabförbundet. Staten Palestina kommer sakta att sjunka ner
i Mellanösterns sand vid sidan av
sina grannar efter att oljereserverna
på Arabiska halvön har konsumerats.
(…)

Professor Benny Morris är historiker
http://www.haaretz.com/misc/articleprint-page/.premium-eventually-therewill-be-one-state-between-the-mediterranean-and-the-jordan-1.6856140

Översättning
Anja Emsheimer

Benny Morris, you’re wrong: Jews and Arabs
can live together. They already do.
Benny Morris is convinced that
what prevailed in the past will also
exist in the future. As a historian, he
should know this isn’t the case, not
forever
Gideon Levy
Jan. 21, 2019
“Gideon Levy is
mistaken regarding
the past, the present
and, it seems to me,
also the future,”
historian Benny Morris wrote in
Haaretz. The past is Morris’ field
of expertise, so I will only mention
in response to his argument that
from the very beginning the Palestinians opposed Zionism, seeing it
as a colonialist power that invaded
their country and dispossessed and
12

occupied them. That really is the
truth from their perspective, which
is hard to refute. Neither biblical
title to the land nor a divine promise
nor the Holocaust needs to interest
them.
Even in regard to the present, I will
only comment on the ease with
which Morris dismisses the cruelty
of the military dictatorship in the
territories, which is indeed among
the worst in the world. Where else
are there, for over 50 years, nightly
raids on homes in which citizens,
including children, are snatched
from their beds? In what other democratic country are there millions
of people without citizenship?
But the main problem with Morris’
position is his prediction for the

future, spelled out in an interview
with Haaretz: “This place will
decline like a Middle Eastern state
with an Arab majority,” he said.
The Jews will remain a “persecuted
or slaughtered minority. That’s a
description of a situation that leaves
no option besides utter destruction,
without addressing the causes of the
situation.
Morris is convinced that what prevailed in the past will also exist in
the future. As a historian, he should
know this isn’t the case, not forever.
He describes the future as the twin
of the present. Even worse, he views
it through the glasses of race and arrogance. If it’s the Arabs that Morris
is describing, and they remain like
that forever, he’s right. It’s the end
of the world, but there is another
possibility.
Morris views the present, in which
a nation is fighting for its freedom,
including with violence, like every
nation in history, and concludes that
this is how they will always be. He
sees a nation that has never been
treated fairly and concludes that
that’s how it will remain forever.
They will always kill. Whether under occupation and while suffering
injustice or whether they are accorded justice and equality, they will
always steal cars, always murder
their women, always act savagely.
After all, the Arabs are natural-born
killers, so there is no possibility here
of a country with equal rights, where

they live with the enlightened, advanced Jews. Only someone sitting
at a Paris café can believe in the fantasy of a one-state solution, Morris
writes. But a single state has existed
for the past 52 years, it’s just that
the situation has not been democratic. From my home in Ramat Aviv,
the former Arab village of Sheikh
Muwannis, I would like to propose
another possibility.
You don’t need to be an optimist
in order to believe in it. Morris is
convinced that the Arabs will never
forgive Israel for what it did to
them. The Jews quickly forgave the
Germans for much more horrible crimes. The blacks in the United States
and in South Africa forgave the
whites. France and Germany became
allies right after World War II.
It’s only the Palestinians who won’t
forgive. A historian should know
that things can be different, that if Israel would take moral responsibility
for its actions and atone and make
amends and pay compensation and
conduct itself respectfully, they
would forgive it.
It’s true that democracy in the Arab
world does not inspire hope, but the
Palestinians have proven that they
can act differently, in elections to
the Palestinian Legislative Council
in the territories and to the Knesset
within Israel. They have never had
a full opportunity to demonstrate
this because have never been spared
Israel’s occupation.
With all of their problems, the mix13

ed Arab-Jewish cities Haifa and Jaffa
are living proof of the possibility of
a different kind of life. Israel’s hospitals, universities and soccer leagues
could also be a sign of the future.
But when you are an ultranationalist
racist, certain that you are facing
inferior savages, there is nothing to
talk about or with whom — and the
conclusion is that the apocalypse
awaits. How convenient: There’s no
hope, so there’s no need to fight for
anything. We can continue to abuse
and to wait for the bitter, unavoidable end.
True, they’re not Norwegians. And
we, Benny Morris? Are we Norwegians? Is our corruption Norwegian?
The religious rule? The ignorance?

The roads? The occupation? The
day we become Norwegians, when
we treat the Palestinians equally
and justly, you might be surprised.
They too may become Norwegians,
if that’s what you wish for.
And then maybe you too will agree
to live with them. I would prefer to
give them a chance instead of continuing to oppress them and to engage
in deception with talk of a two-state
solution, and then either sink into
decline or flee to the United States.
https://www.haaretz.com/misc/articleprint-page/.premium-benny-morrisyou-re-wrong-jews-and-arabs-can-livetogether-and-they-already-do-1.6852259

Gideon Levy

Hur den israeliska armén tar palestinsk mark
och ger den till bosättare
45 bosättningar har byggts på beslagtagen palestinsk mark för militära
ändamål. En ny studie förklarar hur.
Amira Hass den 12 mars 2019

När allt kommer omkring är

resultatet detsamma: Mer palestinsk
mark har stulits och förts över till
judar eftersom de är judar (födda i
Israel eller diasporan) och till deras
förmån. Men den judiska hjärnan
hittar på vanliga knep, och sätten
och metoderna som den militära
byråkratin har skapat och fortfa14

rande skapar för att nå detta resultat
är många och varierade, fram tills att
förvirring och fruktan tar över vid
blotta mängden av detaljer.
Dror Etkes, forskare på Israels bosättningspolitik, vill som vanligt få ordning på saker och ting. I en ny studie
som han publicerar nu i veckan,
lägger han fokus på historiken om
orderna att beslagta palestinsk mark
som generationer av arméchefer på
Västbanken har utfärdat (inte den
delen som annekterades till Jerusalem). Över 1150 order om beslag har

utfärdats från 1969 till dags datum.
Efter att ha dragit bort dem som
återkallades eller som överlappar
visar det sig att detta särskilda knep
möjliggjorde för Israel att ta över mer
än 100000 dunams (25000 tunnland)
av palestinsk mark. Över miljontals
dunams av palestinsk mark har stulits på andra sätt vilket Etkes också
har forskat på.
Det uttalade syftet med sådan konfiskering är säkerhet och militärt behov. På webbsidan för The Military
Advocate General, det organ som
ger råd till armén i juridiska frågor,
betonas detta mål. Etkes citerar till
sist från denna källa sin studie: i
enlighet med de lagar som gäller för
en krigförande ockupationsmakt,
och som specificeras i folkrättens
sedvanerätt att konfiskera en lokal
befolknings privata egendom i ett
område under dess krigförande
ockupation. {Men} befälet för området har befogenhet att lägga beslag
på privat mark om det finns militärt
behov... Att utöva denna auktoritet
ogiltigförklarar inte markägarnas
äganderätt trots att de temporärt är
förhindrade att inneha och bruka
marken... Ordet temporärt används
eftersom det är tänkt att ockupation
ska vara temporärt, och eftersom de
militära behoven kan tänkas ändras.
Surprise surprise. Ca 40 procent av
området som officiellt beslagtagits
för militära och säkerhetsmässiga
behov har under årens lopp kommit
att tilldelas bosättningar (en fjärdedel av det totala området används
förvisso för militära syften och ännu

en fjärdedel upptas av separationsbarriären). Det var regeringarna med
Arbetaralliansen, Arbetarpartiets
föregångare, som började med denna
tradition. De gav 6280 dunams till
bosättningar – 28 procent av de ca
22000 dunams som hade tagits i beslag för militärt bruk under de åren.
Som väntat har det faktum att Likud
stigit till makten fått sig en enorm
skjuts i och med beslagtagande av
mark som getts till bosättningar,
mark som ursprungligen beslagtogs
för militärt bruk. Från Likuds seger
i maj 1977 till slutet av 1979 beslagtogs över 31000 dunams. Från detta
antal beslagtogs 23000 till bosättningarna – det betyder 73 procent.
Om vi trodde att denna metod hade
ogiltigförklarats av högsta domstolen
i fallet bosättningen Elon Moreh –
vilket fattades i oktober 1979 och
begränsade en israelisk militär
befälhavares befogenhet på Västbanken att beslagta mark för att bygga
en bosättning – då visar det sig att
vi hade fel. För under tre år fortsatte
befälhavare under Likud att utfärda
order om beslagtagande på grund av
säkerhetsbehov som gynnade bosättningarna: av ca 11000 beslagtagna
dunams fick 12 nya bosättningar.
(Datumen för en del av orderna är
oklara; därför ingår de inte i ovannämnda analys som Etkes kom med
på önskemål av Haaretz. Men målet
med dessa order är också klart: bosättning. Och de gäller områden som
uppgår till ca 2000 dunams.)
Enligt högsta domstolens utslag om
Elon Moreh hittade Israel en säkrare
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metod att stjäla: att förklara palestinsk mark vara statligt ägd mark
(d.v.s. för judar) i en mycket överseende tolkning av en ottomansk
lag i frågan. Råmaterialet från Etkes
forskning är digitala kartor och lager
av data som han fått av den civila
förvaltningen (om än motvilligt)
genom The Freedom of Information
Law. Enligt denna information bedömer Etkes att Israel sedan 1980-talet
har förklarat ca 750000 dunams som
statligt ägd mark, av ca 5.7 miljoner
dunams på Västbanken. (En påminnelse: den här kolumnen erkänner inte det lagliga i den israeliska
definitionen av palestinsk mark som
statligt ägd mark, och än mindre det
lagliga i deras överlåtelse till judar).

att inte ska kunna bruka sina marker,
bygga på dem, vakta sina djur där,
fotvandra och ha picknick där.

Turistföretag bidrar till att expandera
bosättningar och drar fördel av krigsbrott

Fram till 1989 hade sådana order
inte något utgångsdatum, bara ett datum då de skulle träda i kraft. Denna
vaghet utmanades 1989 när Naim
Juha, invånare i Betlehem, lämnade
in en begäran till högsta domstolen mot att hans familjs mark hade
beslagtagits. Domstolen godkände
konfiskeringen men gav order om att
den skulle vara tidsbegränsad. Sedan dess dyker nya order upp med
ett sista giltighetsdatum som förlängs vid behov. Orderna från tiden
innan Juha lämnade in sin begäran
förblir utan slut.

Amnesty International
30 januari 2019

Som vanligt gick Etkes på djupet i
sin forskning om övertagandet av palestinsk mark. Av ca 40000 dunams
som tilldelats 45 bosättningar med
endast 73 order om beslagtagande,
används bara ca 43 procent för
områden som byggts upp och för
jordbruk. Resten – 57 procent – står
tom. Tänk er en israelisk fredsregering som 1994 tillkännager att som ett
första steg mot att skapa förtroende
skulle någon bit mark som tagits i
beslag för bosättningar där det inte
finns några byggnader lämnas tillbaka till sina lagliga ägare (palestinska
kommuner, städer och individer).

Studien kommer att ges ut på
hebreiska, arabiska och engelska
på Kerem Navots hemsida, en civil
organisation som Etkes grundade
2012. Titeln är ”Seize the Moral Low
Ground”.

För övrigt är 45 procent av all palestinsk mark som beslagtogs genom
dessa order (inklusive för rent militära syften) inte i bruk. Det återstår
för oss att dra slutsatsen att den
huvudsakliga idén är att palestinier
16
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Översättning
Anja Emsheimer

Airbnb, Booking.com,

Expedia och TripAdvisor, enormt
stora onlineresebyråer, underblåser
kränkningar av mänskliga rättigheter mot palestinier genom att lista
hundratals med rum och aktiviteter
i israeliska bosättningar på ockuperad palestinsk mark, inklusive
östra Jerusalem, sade idag Amnesty
International. I en ny rapport, ’Destination: Occupation’, dokumenterar
organisationen hur dessa bokningsföretag på nätet bedriver turism i
illegala israeliska bosättningar och
därigenom bidrar till deras existens
och utbredning.
Att Israel låter civila israeler bosätta
sig på de ockuperade palestinska
territorierna (OPT) kränker internationell humanitär rätt och är ett
krigsbrott. Trots detta fortsätter de
fyra företagen att vara verksamma
i bosättningarna och drar nytta av
denna olagliga situation.
”Krigsbrott är inte någon turistattraktion.”
Seema Joshi, chef för Amnesty Internationals arbete gällande företag och
mänskliga rättigheter (inte direkt
översatt men taget från nätet om
henne, AE)
En av de bosättningar som Amnesty
International rapporterar om är Kfar

Adumim, ett nav för en växande turism, belägen mindre än två kilometer från beduinbyn Khan al-Ahmar,
vars nära förestående och totala
förstörelse av israeliska styrkor har
fått grönt ljus av Israels högsta domstol. (…)
”Den israeliska regeringen använder
den växande turistindustrin i bosättningarna som ett sätt att rättfärdiga
sin existens och expansion, och
nätbokningsföretagen spelar med i
denna agenda. Det är dags för dessa
företag att stå upp för mänskliga rättigheter genom att dra tillbaka alla
sina listningar i illegala bosättningar
på ockuperad mark. Krigsbrott är
inte en turistattraktion.”

Airnbn’s policy

I november 2018 lovade Airbnb
att ta bort alla listningar i bosättningar på Västbanken till följd av
de undersökningar, som Al Jazeera
och Human Rights Watch hade gjort.
Däremot sträckte sig inte deras engagemang till ockuperade östra Jerusalem, även det på ockuperad mark,
och där man har över 100 listningar
i bosättningar. Amnesty International uppmanar Airbnb att förverkliga
sitt löfte och ta bort alla sina listningar i bosättningar på ockuperad
mark, inklusive östra Jerusalem.
Booking.com, Expedia och TripAdvisor borde göra detsamma.
(…)
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Främjande av
bosättningsverksamhet

Alla fyra företagen i Amnesty Internationals rapport har listningar i
bosättningar, inklusive i östra Jerusalem. I skrivande stund:
• Airbnb med säte i USA har för
närvarande över 300 listningar i
fastigheter i bosättningar i OPT.
• TripAdvisor med säte i USA har
en lista på över 70 olika attraktioner, turer, restauranger, kaféer,
hotell och lägenheter att hyra i
bosättningar i OPT.
• Booking.com med huvudkontor
i Nederländerna, har en lista
på 45 hotell och hyreslägenheter
i bosättningar i OPT.
• Expedia med säte i USA tillhandahåller nio inkvarteringar,
inklusive fyra stora hotell i
bosättningar i OPT.

Att göra vinst på kränkningar
Mellan februari och oktober 2018
besökte Amnesty International fyra
palestinska byar nära israeliska bosättningar, även Silwan-trakten nära
östra Jerusalem samt ett palestinskt
samhälle i Hebron. Alla dessa ligger
nära lukrativa turistattraktioner som
bosättare driver.

en viktig roll i att bedriva turism i
illegala bosättningar, de vilseleder
sina kunder genom att konsekvent
låta bli att ange när listningarna ligger i israeliska bosättningar.
”Turister som kommer hit är hjärntvättade, man ljuger för dem, de vet
inte att detta är vår mark”, sade en
palestinsk jordbrukare som bor intill
bosättningen Shiloh där den israeliska regeringen håller på att sätta
upp ett stort besökscentrum för att
få turister att besöka en arkeologisk
plats.
De två byarna nära Shiloh har förlorat över 5500 hektar (55 km2) mark
sedan slutet av 1990-talet. Många
har flyttat och de som stannar säger
att de utsätts för ideliga attacker av
beväpnade bosättare. Airbnb, Booking.com och TripAdvisor presenterar listningar i Shiloh, men bara
Booking.com förtydligar att deras
listningar befinner sig i en israelisk
bosättning.

Trots det faktum att det rör sig om
olagligt annekterade palestinska
naturtillgångar, gynnar dessa aktiviteter endast bosättare och de onlineföretag som gör affärer med dem.

På senare år har den israeliska
regeringen investerat enorma summor för att utveckla turistindustrin
i bosättningar. Man benämner vissa
ställen som turistplatser för att rättfärdiga att man tar över palestinsk
mark och palestinska hem, och man
bygger medvetet bosättningar nära
arkeologiska platser för att betona
det judiska folkets historiska band
med regionen.

Amnesty International har konstaterat att Airbnb, Booking.com, Expedia och TripAdvisor inte bara spelar

(…)
”Trots det faktum att de är olagligt
annekterade palestinska naturtill-
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gångar, gagnar dessa aktiviteter bara
bosättare och nätföretagen som gör
affärer med dem.”

Erfarenheten av krigsbrott

Amnesty International dokumenterade den ohöljda kontrasten mellan
turisterfarenheterna som erbjöds i
bosättningarna och kränkningarna
mot mänskliga rättigheter som dagligen tillfogades palestinier i samma
områden.
Airbnb, Booking.com, Expedia och
TripAdvisor tillhandahåller alla
listningar för att hyra semesterhus
och ”erfarenheter” av att campa i
öknen som bosättare ordnar i eller
nära bosättningen Kfar Adumim.
Ca 180 boende i Khan al-Ahmar
riskerar att med tvång fördrivas av
den israeliska armén för att ge plats
för den illegala expansionen av Kfar
Adumim och andra bosättningar i
området. Sådana tvångsförflyttningar av människor på ockuperad mark
utgör ett krigsbrott. De israeliska
myndigheterna har erbjudit byborna
att välja mellan två tänkbara platser:
en nära Jerusalems f.d. kommunala
soptipp, nära byn Abu Dis, eller
en nära ett reningsverk vid staden
Jeriko.
”Desert Camping Israel”, lanserat av
Airbnb, Booking.com och Expedia,
låter gäster betala upp till 235 dollar
per natt för att ”uppleva” lugnet i
öknen och få ett smakprov på varm
israelisk gästfrihet”. TripAdvisor
listar också en nationalpark, ett museum, en ökentur och en attraktion
med bibeltema nära Kfar Adumim.

”Campingerfarenheterna som
erbjuds ligger på mark som beduinerna brukade använda för att vakta
sina djur. Eftersom bosättningen
Kfar Adumim har vuxit, har många
beduinherdar förlorat sitt livsuppehälle och är nu beroende av humanitär hjälp”, sade Seema Joshi.
”Varje krona som dessa företag tjänar
genom att marknadsföra turism i
Kfar Adumim är att dra vinning
genom att kränka mänskliga rättigheter. Det faktum att bosättare använder beduinernas kultur för att locka
turister lägger sten på börda.”
Oupplösligt hopkopplat med expansionen av bosättningar
Amnesty International besökte också
byn Khirbet Susya där palestinska
invånare bor i temporära vindskydd
efter att med våld ha fördrivits från
en stor del av området för att ge
plats åt den angränsande bosättningen Susyas expansion. De israeliska
myndigheterna har blockerat vattencisterner och källor i Khirbet Susya,
och 2015 bedömde FN att ca en
tredjedel av invånarnas inkomster
användes för att betala för vatten.
Susya är byggt runt ruinerna av en
arkeologisk plats som för närvarande
presenterades hos både Airbnb och
TripAdvisor även med foton på
platser som resenärer kunde besöka,
inklusive ruinerna, en olivlund,
vintillverkare och vingård, likaså en
stor simbassäng i bosättningen.
Den israeliska regeringens utveckling av arkeologiska platser i bosätt19

ningar som Susya och Shiloh är väsentliga för planerna på att utveckla
och expandera bosättningarna.
”Att marknadsföra dessa platser för
en internationell publik underlättar den israeliska regeringens mål
med bosättningarna, och det är där
som internationella turistföretag blir
viktiga”, sade Seema Joshi.
”Den arkeologiska platsen i Susya,
liksom många andra turistattraktioner i eller nära bosättningar kränker
mänskliga rättigheter gentemot
palestinier i närheten. Genom att
marknadsföra platser som dessa är
bokningsföretagen online medskyldiga till den israeliska regeringens
olagliga strävan att till varje pris
utvidga bosättningarna.”

Behovet av lagstiftning

Det är inte bara turistindustrin som
drar fördel av och bidrar till illegala
bosättningar. Varor till ett värde av
hundratals miljoner pund, producerade i israeliska bosättningar
exporteras varje år internationellt,
oaktat det faktum att de flesta länder
i världen officiellt har fördömt
bosättningarna som illegala enligt
internationell rätt.
På samma sätt som Amnesty International uppmanar enskilda företag att
sluta göra affärer i och med bosättningarna, uppmanar man regeringar
att göra detta till något obligatoriskt
genom föreskrifter och införandet
av lagar som förbjuder importen av
varor tillverkade i bosättningar.
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Den irländska regeringen är för närvarande i färd med att godkänna ett
viktigt förslag som skulle förbjuda
handel med varor och tjänster med
bosättningar, och Amnesty International uppmanar andra länder att
följa detta initiativ.

A Peek into the Horrific Findings of the UN
Report on Israel’s Massacre of Gaza Protesters

Svar från företag

by Robert Inlakesh

Före publiceringen skrev Amnesty
International till de fyra företagen
och möjliggjorde för dem att svara
på vad man kommit fram till. Booking.com och Expedia svarade men
inte Airbnb eller TripAdvisor
Amnesty International granskade
på nytt svaren i detalj och tog rimlig
hänsyn till den information man fått
när man uppdaterade vad man kommit fram till. Kopior på företagens
svar kan hittas i bilagan till denna
rapport.
https://www.amnesty.org/en/latest/
news/2019/01/israel-opt-tourism-companies-driving-settlement-expansionprofiting-from-war-crimes/?fbclid=lwAR
OaX3OJAzN8CqFnDbg9XeMM0tJGheO
RSru1dQ

Översättning
Anja Emsheimer

The commission found serious human rights violations that may constitute
crimes against humanity and called on Israel to “Lift the blockade on Gaza”
with immediate effect.

The United Nations (UN) Human Rights Council have released a powerful
report, on the Gaza ‘Great Return March’ demonstrations, stating that they
have grounds to believe Israel committed International War Crimes against
demonstrators during “large-scale civilian protests”.
The 22-page document has been condemned by the Israeli government, as
there is talk of Israel being brought to the International Court of Justice and
tried for war crimes and violations of International Law against demonstrations that “were civilian in nature”.
The commission conducted 325 interviews and meetings with victims, witnesses, government officials and members of civil society, from all sides, and
gathered more than 8,000 documents, including affidavits, medical reports,
open source reports, social media content, written submissions and expert
legal opinions, video and drone footage, and photographs.”
Here are the most important points concluded in the report:
•

•
•
•
•

The commission found in the killings of 189 demonstrators between
30 March and 31 December 2018, 183 were killed with live ammunition,
including 35 children, 3 health workers and 2 members of the Press.
Only 29 of those killed were members of Palestinian armed groups.
Only 4 Israeli snipers were lightly injured, none were killed by
demonstrators.
23,313 Palestinian demonstrators were injured during the 2018
demonstrations, 6106 with live ammunition, “contributing to the highest
toll of injuries recorded in the Occupied Palestinian Territory since 2005.
On the killing of child demonstrators, the commission found “reasonable
grounds to believe that Israeli snipers shot them intentionally, knowing
that they were children”.
On the killing of health workers, “the commission found reasonable
grounds to believe that Israeli snipers intentionally shot health workers,
despite seeing that they were clearly marked as such”.
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•

On the killings of journalists, “the commission found reasonable grounds
to believe that Israeli snipers shot journalists intentionally, despite seeing
that they were clearly marked as such”.
The commission found that both male and female protestors were shot in
the groin. The female victims told the commission they are now
“unlikely to be able to have children”.
The policy of the Israeli Minister of Defense, was to deny passage to any
person injured during demonstrations, causing unnecessary deaths and
life changing injuries.
According to the commission, except in two possible cases, “the use of
live ammunition by Israeli security forces against demonstrators was
unlawful”.
Israel used a “disproportionate use of force”.
The “demonstrators were shot in violation of their right to life or of the
principle of distinction under international humanitarian law”.
The commission found “reasonable grounds to believe that the
excessive use of force by Israeli security forces violated the rights” of
thousands of demonstrators who were peaceful.
The commission found “reasonable grounds” to believe that Israel
violated “The Convention on the Rights of the Child”.
“Violations of international law, such as those committed by Israeli
security forces and set out in this report, give rise to State
responsibility…”.

•
•
•
•
•
•
•
•

(…)
https://www.mintpressnews.com
/a-peek-into-the-horrific-findings-of-the-un-report-of-israel-massacre-of-gaza-protesters/256003/
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B’Tselems till FN:s undersökningskommission
om protesterna i Gaza 2018:

Israeliska ”utredningar” är ett sätt att
bortförklara fortsatt dödande
Den 18 mars 2019

Rådet för mänskliga rättigheter

höll idag (måndagen den 18 mars
2019) som handlade om det som
FN:s undersökningskommission
kommit fram till i sin utredning
om vad som hände under protestaktionerna i Gaza 2018. Före mötet
gjorde B´Tselem ett uttalande där de
hävdade att Israels löfte att ”utreda”
elva händelser när de som demonstrerade dödades är ren propaganda.
B´Tselems ledare, Hagai El-Ad
uppmanade chefen för kommissionen, Santiago Canton, att tillbakavisa Israels väv av lögner medan
man dödade ännu fler obeväpnade
demonstranter: ”En verklig förändring i israelisk politik kan endast
äga rum om det internationella
samfundet klart och enhälligt kräver
det, och om man slutar att låta Israel
bara komma med tomma löften
’om utredningar’.” I sitt dokument
förklarar B´Tselem varför det är ett
standardknep som Israel kommer
med för att minska internationella
påtryckningar när helst deras olagliga politik framkallar kritik.
Under de senaste åren har Israel
tillämpat en olaglig politik och
använt öppen eld mot palestinier
som demonstrerar nära Gazas gräns
vilket tillåter dem att öppna eld
mot obeväpnade demonstranter

som inte utgör någon fara för någon.
Bara några dagar efter att protesterna hade börjat och som svar på
ett internationellt ramaskri över
de dussintals dödsoffren, använde
Israel sin beprövade taktik i sådana
situationer och meddelade snabbt att
man skulle ”utreda särskilda incidenter”. Nyligen och som ett resultat
av den planerade publiceringen av
slutsatserna som FN:s kommission
för mänskliga rättigheter dragit i
frågan, har IDF:s talesperson åter
börjat att pråla med detta fikonlöv:
elva utredningar som militärpolisen
gjort om ”specifika händelser” pågår
fortfarande. Under tiden förblir
regelverket oförändrat och tillämpas
fortfarande på fältet. Folk dödas
fortfarande eller såras, och ingen
ifrågasätter politiken eller hålls ansvarig för den.
Israels tillkännagivande har åtminstone hittills uppnått sitt mål:
välkomnat av det internationella
samfundet har man lättat på trycket
mot Israel och därigenom möjliggjort
den policy som hittills lett till att
200 personer dödats och över 6300
skadats Och att fortsätta oförändrat.
Tidigare i år ansåg Israels högsta
domstol att detta ihåliga löfte var
tillfredsställande och avslog en
hemställan mot öppna-eld-policyn.
De vägrade att beordra att en sådan förändring av sin policy. I sitt
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domslut stödde sig domarna bl.a.
på en försäkran om att militären
skulle utreda ”extrema händelser”,
allt medan Israel fortsätter med sin
dödliga politik.
Dessa ”utredningar”, som militären kan genomföra på de sätt den
har för att bortförklara vad den gör,
under ledning av Military Advocate
General (MAG), är meningslösa och
underlättar bara för Israel att försöka
tysta internationell kritik. De leder
inte till några åtgärder mot en del
av dem som är ansvariga för att ha
skadat palestinier; och från första
början bevisar utredningarna inte
att ansvaret ligger hos de tjänstemän som lade fram och godkände
politiken eller de olagliga orderna.
Utredningarna hindrar inte trupperna på marken, eftersom de är så få
och t.o.m. i de fall där en utredning
faktiskt hade satts igång, avslutades
den nästan alltid utan ytterligare
åtgärder. Ej heller får offren eller
deras familjer någon rättvisa genom
utredningarna.
Detta är Israels standardprocedur:
I Operation gjutet bly från december
2008 till januari 2009 på Gazaremsan dödade Israel 1391 palestinier.
Minst 759 (55 %) var inte inblandade i fientligheter, inklusive 318
barn under 18 år. Sårade människor förblödde då militären nekade
dem att passera för att komma till
sjukhus. Palestinier sköts medan
de viftade med vit flagga. MAG
Corps”undersökte” över 400 incidenter och gav order om att minst
52 ”utredningar” skulle påbörjas.
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Soldater dömdes i endast tre fall –
anklagade för stöld, för att ha använt
ett barn som mänsklig sköld och för
olagligt vapenbruk.
Under Operation Protective Edge
sommaren 2014 dödade Israel 2203
palestinier, inklusive 1392 (63 %)
som inte var inblandade i fientligheterna; 528 av dem var under 18 år.
Hela familjer dödades när deras hem
träffades i en flygattack. MAG Corps
upprättade en ”speciell anordning
för utredningar” för att granska och
utreda exempel som betecknats som
”exceptionella” och förmedlade
sedan sina rekommendationer till
MAG. Liksom tidigare fann man att
allt hade varit lagligt och tillförlitligt, utom i ett fall där tre soldater
dömdes för att ha stulit 2420 NIS
(den israeliska valutan, AE). Den här
episoden med bortförklaringar är
ännu inte avslutad.
Inget av detta är en tillfällighet:
Israel vill inte på allvar utreda
incidenter, och har därför skapat
mekanismer som inte klarar att helt
genomföra fullständiga utredningar.
Israels enda syfte är att skapa en
fasad av att ha för avsikt att utreda
för att tysta kritik.
Men att utreda och utkräva ansvar är
inte bara en teoretisk fråga. Det är en
fråga om liv och död. Utredningar är
nödvändiga så att de högre tjänstemännen inser att de inte kan ge olagliga order, och visa för trupperna i
fält innebörden av att använda våld.
När propagandans avledningstaktik
lyckas att förhindra ansvarsutkrä-

vande har det ett pris, och det mäts i
människoliv.
Det internationella samfundet måste
sluta tro på Israels propagandatrick
med så kallade ”utredningar”. Det
finns ingen förnuftig anledning att
förvänta sig att Israel skulle genomföra en utredning på riktigt. Man har
inte det minsta intresse av att utreda
själva politiken, fördöma den eller
avkräva ansvar från de ansvariga.

Därför måste det internationella
samfundet göra allt som står i dess
makt och inflytande för att tvinga
Israel att ändra sin politik och omedelbart sluta skjuta mot demonstranter som inte utgör någon fara.
https://www.btselem.org/press_release/20190318_gaza_demonstrations_investigations_charade

Översättning
Anja Emsheimer

Efter FN-kommissionens resultat:
B’Tselem upprepar sin uppmaning till soldater
att inte lyda uppenbart olagliga order
28 februari 2019

FN:s undersökningskommission

fastställde idag utifrån de protester
som hållits längs stängslet till Gaza
att Israels stridsregler, som tillåter
dem att skjuta mot obeväpnade demonstranter, utan att de utgör något
hot mot någon, är olagliga. Under
nästan ett år av demonstrationer har
Israels regering och högre militärbefäl upprätthållit denna politik
– uppbackade av Israels högsta domstol – trots att 200 demonstranter dödats och över 6300 sårats genom att
soldater skjutit skarpt mot dem. Pro-

testerna kommer att fortsätta under
de kommande veckorna. B’Tselem
upprepar sin uppmaning att omedelbart ändra stridsreglerna. Fram tills
att så sker är soldater förpliktigade
att vägra att lyda sådana olagliga
order.
https://www.btselem.org/press_releases/20190228_btselem_calls_upon_soldiers_again_not_to_comply_with_illegal_orders

Översättning
Anja Emsheimer
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Resultaten av FN:s undersökningar
av dödandet i Gaza måste bana väg för rättvisa
efter krigsbrott
28 februari 2019

Som en reaktion på vad som framkommer i en rapport från FN:s undersökningskommission idag, som
konstaterar att israeliska trupper kan
ha begått krigsbrott under protester
i Gaza förra året, även genom att
avsiktligt ha skjutit mot palestinska
civila, sade Saleh Higazi, Amnestys
ansvariga för Mellanöstern och
Nordafrika:
”Resultaten i denna rapport är desamma som Amnesty International
har kommit fram till, nämligen att
många palestinska demonstranter
dödats av israeliska styrkor under
den stora återvändandemarschen
förra året, och att dödandet varit
uppsåtligt och därmed att ses som
krigsbrott.
Resultaten från denna rapport måste
bana väg för rättvisa för offren för
krigsbrott och bryta den mångåriga
cykeln av straffrihet för allvarliga
kränkningar av internationell rätt
som israeliska trupper begått i de
ockuperade palestinska områdena.
”Rapporten målar upp en besvärande bild av israeliska styrkor som
avsiktligt skjuter mot barn, hälsoarbetare, journalister och handikappade, och visar därmed en skoningslös likgiltighet för internationell
humanitär rätt. Över 6000 människor skadades av skarpa skott vilket
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ytterligare lade en börda på Gazas
redan hårt ansträngda hälsosystem,
och många nekades möjligheten att
resa utanför Gaza för att få den vård
de behövde.
”FN måste nu fullfölja sina rekommendationer att samla in information om påstådda förövare som kan
överlämnas till nationella och internationella instanser, även internationella brottmålsdomstolen. De som är
ansvariga för dessa tragiska brott får
inte gå ostraffade.
”Resultaten från denna rapport
måste bana väg för rättvisa för offren
för krigsbrott och bryta den mångåriga cykeln av straffrihet för allvarliga
brott mot internationell lag som israeliska styrkor begått i de ockuperade
palestinska områdena.”
Den besvärande FN-rapporten säger
att Israels dödande i Gaza förra året
är liktydigt med eventuella ´krigsbrott eller brott mot mänskligheten´
”De som är ansvariga för dessa tragiska brott får inte förbli ostraffade,”
tillkännagav Amnesty International
genom
Jake Johnson
https://www.amnesty.org/en/latest/
news/2019/02/israel-opt-findings-of-uninquiry-into-gaza-killings-must-paveway-for-justice-over-war-crimes/

Översättning
Anja Emsheimer

Först kommer Trump och därefter judar
Tjänstemän i den israeliska regeringen hjälper till med att normalisera den kristna högerns våldsamma
antisemitism
Av Mairav Zonszein
6 november 2018

USA:s president Donald Trump
anlände förra veckan till Pittsburgh
efter den dödligaste attacken på
judar i amerikansk historia, Pittsburghs borgmästare och folkvalda
tjänstemän vägrade att träffa honom.
Den enda tjänstmannen som hälsade på honom var den israeliska
ambassadören i USA, Ron Dermer
– amerikan och tidigare anställd hos
republikanerna, blev så israelisk
medborgare och nära rådgivare till
premiärminister Benjamin Netanyahu.
Dermer presenterade vad Israel ville
ta upp till diskussion och jämförde
den antisemitiska massakern med
vänsteranhängare på campus som
bojkottar Israel, och försvarade
Trump med tanke på anklagelser om
retoriken i presidentens hetskampanj som blev till provokationer.
T.o.m. Abraham Foxman, tidigare
chef för Anti-Defamation League
– som alltid bistått det israeliska
etablissemanget – kritiserade skarpt
regeringen Netanyahus beslut att
vara solidarisk med Trump. Dermers
grundlösa och skadliga moraliska
likvärdighet vittnar om det djupt
rotade ideologiska och politiska

bandet mellan Israel och den kristna
högern i Förenta staterna och Europa
– ett band som gärna överser med
och bagatelliserar vit nationalism
och kristen antisemitism i utbyte
mot stödet till politiska israeliska
intressen och dominans i Mellanöstern.
Det Pittsburgh förstärkte är precis
hur långt det israeliska ledarskapet
kan tänka sig att gå för att försvara
sina nationalistiska intressen, t.o.m.
på bekostnad av att överse med
uttryckliga former av antisemitism
som tar sig uttryck i en slags vit
kristen överhöghet som är fientlig
mot immigranter och färgade människor, särskilt muslimer – en form
av trumpsk främlingsfientlighet som
passar den israeliska regeringens
världsåskådning som hand i handske.
Henry Siegman, f.d. ledare för American Jewish Congress, född i Tyskland 1930, talade i New York om för
den israeliska utbildningsministern
Naftali Bennet några dagar efter attacken att han vet ett och annat om
antisemitism och tillade, ”Det är
inte särskilt klokt av er att komma
och tala om för oss att detta inte är
ert problem bara för att han hjälper
Israel”. Israel har aldrig försökt dölja
sin allians med den kristna högern.
Netanyahu välkomnade Trump som
president trots antisemitiska liknelser i hans valkampanj och kom med
ett definitivt försenat och nedtonat
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svar till nynazister som förra året
sjöng ”Judar kommer inte att ersätta
oss” i Charlottesville. I motsats till
Frankrike, då Netanyahu upprepade
gånger har uppmanat franska judar
att komma till Israel i kölvattnet
efter terroristattackerna, kom inga
sådana uppmaningar efter massakern i Pittsburghs synagoga. Budskapet tycks vara att diasporajudarnas
säkerhet kommer i andra hand i
förhållande till att fjäska för Trump.
Förra året sade Netanyahu när han
riktade sig till den årliga konferensen för Christians United for Israel
– USA:s största proisraeliska lobbyinggrupp – att landet inte har ”några
bättre vänner på jorden”. Netanyahu
fortsatte att uppegga publiken med
sin huntingtonska retorik: ”Det är
en civilisationernas kamp. Det är
en kamp mellan fria samhällen och
militant islams styrkor”, sade han.
”De vill erövra Mellanöstern, de vill
förstöra staten Israel, och sen vill de
erövra världen.”
Kristna sionister – särskilt evangeliska – stödjer judisk etnonationalism
och genomförandet av ett Storisrael
utan araber eftersom de tror att
judarnas återvändande till Det heliga
landet kommer att medföra The
End of Days, när Jesus återskapar ett
gudomligt kungarike där alla judar
antingen går under eller blir kristna.
Detta är en i sig antisemitisk teologisk hållning, men Israel har länge
tillbakavisat den till förmån för
politiskt stöd. Och det började inte
med Netanyahu.
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Menachem Begin, Israels premiärminister mellan 1977 och 1983, var
den första israeliska ledaren som
öppet godkände stödet från den
kristna högern i Amerika, och det
gjorde han av uppenbara politiska
skäl. Hösten 1981, efter att Israel
bombat reaktorn i Osirak, Irak, och
anti-PLO-kampanjen i Libanon,
mötte Begin kritik från kristna grupper i USA. The National Council of
Churches hade uppmanat Reagan
att sluta med vapentransporten till
Israel.
Begin tog det strategiska beslutet att
utnyttja den religiösa högern som
han i förväg insåg var en spirande
maktbas i Förenta staterna. Begin
formaliserade sin relation med
pastor Jerry Falwell som då var
ledare för Moral Majority, genom
att tillkännage att organisationens
medlemmar var hängivna vänner
till Israel, med en uttrycklig blinkning till det faktum att den bortsåg
från antisemitiska undertoner. Som
Begin sade vid den tiden: ”Det finns
de som invänder mot detta. Men om
en människa eller grupp sträcker ut
sin hand och säger, ”Jag är vän till
Israel”, kommer jag att säga, ”Israel
har mycket starka fiender och behöver vänner.”
Den logiken har väglett Israels utrikespolitik även i Europa de senaste
åren. Medan Israel förlitar sig på de
miljarder i stöd man får från Washington varje år, kan man inte säga
samma sak om Netanyahus allians
med ledarna på yttersta högerkanten
i Europa. I juli välkomnade Netany-

ahu den ungerska premiärministern
Viktor Orban i Israel trots dennes
Fidesz-partis notoriskt antisemitiska, främlingsfientliga och antigay-plattform. Netanyahu blundade
också för det faktum att Orban har
prisat den nazistiska bundsförvanten
Miklos Horthy som en ”exceptionell
statsman” och att han drev sin senaste valkampanj på en uttalat antisemitisk plattform med inriktning
på George Soros. Den här kampanjen
ledde nyligen till påtagliga vinster:
Soros Open Society Foundations,
som ger sitt stöd till demokratiska
frågor, tvingades ut från Ungern tidigare i år, och så sent som förra månaden tillkännagav USA-ackrediterade
Central European University som
Soros grundade i Budapest, att man
också skulle tvingas att flytta. En extremist som älskar Trump, skickade
rörbomber över Atlanten till den 88
år gamla filantropen.
Israels utrikesdepartement har inte
bara backat upp Orbans attacker på
Soros, man har också spridit sina
egna provokationer och konspirationsteorier mot Soros för att han
finansierar israeliska grupper som
motsätter sig ockupationen och
verkar för mänskliga rättigheter. I
februari anklagade Netanyahu Soros
och The New Israel Fund för att
finansiera en kampanj mot Israels
plan att deportera afrikanska asylsökare – en anklagelse mycket lik
Trumps grundlösa anklagelse att Soros ligger bakom karavanen av flyktingar från Centralamerika. Andra
typer som har förtalat Soros är David
Duke i Ku Klux Klan Grand Wizard

och Netanyahus son Yair, som förra
året postade ett antisemitiskt meme
(nätbaserad bild, AE) på Soros och
som vann ett pris från Duke och
den nynazistiska webbsidan Daily
Stormer.
Stöd till Israel tillåter vita rasister att
hävda att de är immuna mot antisemitism. Det visade sig tydligt förra
veckan när republikanen Steve King
i Iowa – en republikan som öppet
stött nazistsympatisörer och via rasister i Förena staterna, Kanada och
Europa – for ut mot en väljare som
jämförde hans rasistiska retorik med
skyttens i Pittsburgh, och svarade,
”Det är inte OKatt anklaga mig för
att kopplas ihop med den typen som
sköt 11 människor i Pittsburgh. Jag
är en person som stött Israel från
första början.”
Netanyahu har inte bara visat att
antisemitism är acceptabelt om
det innebär stöd till Israel; han
gick ett steg längre och kvackade
om förintelserevisionism när han
undertecknade ett avtal med Polen
tidigare i år, som effektivt frikänner
landet från dess roll i utrotandet av
dess judiska befolkning under andra
världskriget, trots omfattande bevis
om passivt och aktivt samarbete. I
ett sällsynt ögonblick fördömde Israels förintelsemuseum Yad Vashem
överenskommelsen.
Medan Israel må ha mycket att vinna
geopolitiskt på att bortse från hot
från kristen antisemitism och vit rasism – och brännmärka antisemitism
som ett exklusivt islamiskt fenomen
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- det har fått förödande resultat i
Förenta staterna.
Som Daniel Byman, ledande medarbetare vid Brookings Institution
nyligen påpekade i Foreign Policy,
så var skjutandet i Pittsburgh en
terroristhandling: ”Det är svårt att
tänka sig beväpnade anhängare av
den islamiska staten marschera
genom stan och sjungande prisa den
islamiska lagen medan regeringen
hävdar att det inte står i dess makt
att agera beroende på det Första
och det Andra tillägget till konstitutionen.” Sedan 9/11 har Förenta
staterna både ignorerat de inhemska
hoten som kommer från vita rasister och försummat att konfrontera
dem utifrån det brottsbekämpande
samhället.
Enligt en rapport nyligen i New York
Times ”har vita rasister och andra
extremister längst ut på högerkanten
dödat långt fler människor sedan
den 11 september 2001 än någon
annan kategori av inhemska extremister”. Och enligt Anti-Defamation
League kan 71 % av extremistrelaterade dödsolyckor i Förenta staterna
mellan 2008 och 2017 spåras till
medlemmar i grupper med medlemmar på yttersta högerkanten eller
vita rasister. Islamiska extremister
var ansvariga för endast 26 %.
De elva personerna som mördades
i Pittsburgh riktade man sig inte
mot enbart för att de var judar utan
också för att de kunde identifieras
med en liberal världsåskådning - för
immigration, för flyktingar som är en
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styggelse för Trumps nativism som
köpslår med klassiska antisemitiska
bilder (tropes, AE). Som filosofen
Slavoj Zizek hävdade förra året, ”I
den antisemitiska föreställningen är
´juden´ den osynliga mästaren som
i hemlighet drar i trådarna vilket
är orsaken till att muslimska immigranter inte är dagens judar..., ingen
gör gällande att de i hemlighet drar i
trådarna – om man i deras ´invasion
av Europa´ ser en hemlig sammansvärjning, då är det judar som står
bakom den.”
Den farliga kombinationen mellan Israels allians med den kristna
högern och Trumps rasistiska och
främlingsfientliga retorik har lett till
en verklighet där Israel inte mer än
70 år efter förintelsen ursäktar och
normaliserar den slags våldsamma
antisemitism som man så ofta
påminner världen om är skälet till
varför en judisk stat existerar.
Mairav Zonszein
är en journalist som delar sin tid
mellan Förenta staterna och Israel.
Hon har skrivit för Washington Post,
New York Times och
+972 magazine. @MairavZ
https://foreignpolicy.com/2018/11/06/
trump-first-jews-later-pittsburgh-attackwhite-supremacy-adl-netanyahu-israelron-dermer-antisemitism/
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Israeliska akademiker och konstnärer varnar för
att jämställa antisionism och antisemitism
I sitt öppna brev före en konferens
i Wien avråder de från att ge Israel
immunitet för ’allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga
rättigheter och internationell rätt’
Ofer Aderet
20 november 2018
Ett öppet brev från 35 kända israeler,
inklusive forskare i judisk historia
och israeliska pristagare av Israelpriset, publicerades i tisdags i österrikisk media med uppmaningen att
skilja mellan legitim kritik av Israel,
”hur hård den än må vara” och antisemitism.
Brevet publicerades före en internationell sammankomst i Wien
om antisemitism och antisionism i
Europa.
Evenemanget den här veckan,
”Europa bortom antisemitism och
antisionism: Att skydda judiskt liv
i Europa”, hålls under beskydd av
förbundskansler Sebastian Kurz.
Hans israeliska motpart, Benjamin
Netanyahu, skulle ha deltagit men
stannade i Israel för att ta itu med
krisen inom sin koalitionsregering.
”Vi ansluter oss helt och stödjer {den
europeiska unionens} kompromisslösa kamp mot antisemitism. Den
tilltagande antisemitismen oroar oss.
Som vi känner till från historien,
har detta ofta signalerat framtida
katastrofer för hela mänskligheten”,
konstaterar brevet.
”Men EU står också för mänskliga
rättigheter och måste skydda dem

lika kraftfullt som man bekämpar
antisemitism. Kampen mot antisemitism bör inte instrumentaliseras
till att tysta ner legitim kritik av
Israels ockupation och allvarliga
kränkningar av palestinska mänskliga rättigheter.”
Undertecknarna anklagar Netanyahu
för att hävda att antiisraelisk kritik
är att jämställa med antisemitism.
Konferensens formella uttalande
noterar också att antisemitism ofta
uttrycks genom oproportionerlig
kritik av Israel men brevet varnar för
att ett sådant synsätt skulle kunna
”ge Israel immunitet mot kritik för
allvarliga och utbredda kränkningar
av mänskliga rättigheter och internationell rätt”.
Undertecknarna invänder mot uttalandets påstådda ”identifiering” av
antisionism som antisemitism. ”Sionism, liksom alla andra moderna
judiska rörelser på 1900-talet var det
många judar som bestämt motsatte
sig, liksom icke-judar som inte var
antisemiter”, skrev de. ”Många offer
i förintelsen motsatte sig sionism. Å
andra sidan var det många antisemiter som stödde sionism. Det är meningslöst och olämpligt att jämställa
antisionism med antisemitism.”
35 undertecknare
https://www.haaretz.com/israel-news/.
premium-israeli-professors-warnagainst-equating-anti-zionism-with-antisemitism-1.6674309
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Israels nationalstatslag diskriminerar även
mizrahiska judar
Mizrahiska akademiker och aktivister kräver av Israels högsta domstol
att man ska stryka den judiska
nationalstatslagen, och säger att den
utplånar deras kulturella arv och
förevigar orättvisor mot både dem
och palestinska medborgare i Israel.

Bland undertecknarna finns den
kände författaren Sami Michael,
professor Yehuda Shenhav, professor Henriette Dahan-Kalev, israeliska
Black Panthers och aktivisten för
social rättvisa Reuven Abergil, bland
andra. (Helt ärligt: författaren är en
av undertecknarna av petitionen.)

Familjerna
Kadoori, Hamias
och Ashram sitter
inför sabbaten vid
ett improviserat
middagsbord,
nära sina förstörda hus i närheten
av Givat Amal, Tel
Aviv, Israel, den
19 september 2014
(Shjraz Grinbaum/
activestills.org)

Mer än 50 kända israeliska judar
med mizrahisk bakgrund lämnade
i tisdags in en petition till högsta
domstolen med krav på att den
judiska nationalstatslagen upphävs och säger att både palestinska
medborgare och judiska mizrahiska
medborgare i Israel diskrimineras
genom den.
Enligt petitionen är lagen, som degraderar arabiskan från ett officiellt
språk till ett med ”speciell status”,
32

Enligt de som kommit med petitionen skadar Israel mizrahims varje
gång man tar på sig att demografiskt
”omforma” marken, och tvinga dem
ut i landets missgynnade geografiska
periferi. Denna process hindrar dem
från att få tillgång till högt värderad
mark genom att intagningskommittéer kan neka grupper i hela landet
att söka bostad utifrån deras ”sociala
lämplighet”.

Mizrahim walk around the Mamila
neighborhood in West Jerusalem, 1957.
(GPO)

Enligt dem som lämnat in petitionen
var mizrahims i stor utsträckning
uteslutna från lagens formulering
trots det faktum att det skulle påverka deras gruppers rätt att bevara sitt
arv, och dess flagranta antiarabiska
partiskhet skulle negativt påverka
judar från arabländer.
Enligt staten Israel gjorde myndigheterna allt de kunde för att kväva
arabisk identitet och kultur bland
immigranter från arabländer och
muslimska länder genom en påtvingad doktrin om ”smältdeglar”
som lämnade dem både materiellt
och kulturellt maktlösa. För över sex
decennier sen sade den israeliska
diplomaten och forskaren i arabiska
Abba Eban: ”Målet måste vara att i
dem ingjuta en västerländsk mentalitet och inte låta dem dra oss in i
en onaturlig Orient. En av de största
farhågorna... är faran för att ett stort

”anti-judisk” då den utesluter judar,
som kommer från arabländer och
muslimska länder, deras historia
och kultur, ”vilket stärker intrycket
att judisk-arabisk kultur är underlägsen... och befäster staten Israels
identitet som anti-arabisk”.
Petitionen som advokat Netta AmarShiff hade skrivit och lämnat in,
hänvisar även till en klausul i lagen
som slår fast att en judisk bosättning ”har en nationell betydelse”.
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antal immigranter med mizrahisk
bakgrund ska tvinga Israel att jämföra hur bildade vi är jämfört med
våra grannar.”
I 70 år utgjorde denna världsåskådning grunden för hur Israel såg på
mizrahims. Det politiska etablissemanget krävde av mizrahiska
judarna att de skulle avstå från sin
arabiska identitet och drev därmed
in en kil mellan dem och deras kulturella historia. Och trots detta och
etablissemangets försök till kulturell
utplåning visar expertrapporter och
skriftliga utsagor som är kopplade
till petitionen att många mizrahims – inklusive yngre generationer – fortsätter att se arabiska, både
kulturellt och språkligt som relevant
för deras personliga liv.

Expertrapporterna försöker även
att lägga fram de komplexa berättelserna som judar från arabländer
har för att förklara varför lagen,
närbesläktad med en konstitutionell
lagändring, både skulle skada mizrahims kulturella arv och fortsätta
att negativt påverka dem. Enligt
professor Elitzur Bar-Asher, lingvist
och expert på hebreiska, är målet
med lagen inte att ”stärka hebreiska
{på bekostnad av arabiska} utan att
minska den arabiska motparten”.
https://972mag.com/israels-nation-statelaw-also-discriminates-against-mizrahijews/139541/
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The Guardians syn på Israels demokrati:
döda utan att straffas, ljuga utan konsekvenser?
Ledare
Framlidne Amos Oz hade rätt när
han sade ´t.o.m. en oundviklig ockupation är en ockupation som korrumperar´. Israeliska väljare borde
beakta hans ord.
Tisdagen 22 januari 2019

Under de senaste nio månaderna

2018 har palestinier dödats, enligt
FN – många av dem barn – med
en takt av ca en om dagen medan
de deltagit i protester längs Israels
stängsel mot Gaza, för sin rättighet
att återvända till sina barndomshem.
Läkare och journalister ingick i det
antalet. De flesta döda var obeväpnade och utgjorde ingen fara för någon,
med nästan bara stenar i sina händer
och slogans på sina läppar. Ändå
fortsatte Israel med en omoralisk
och olaglig politik och ser soldater
ur den egna armén, som står under
demokratisk civil kontroll, spruta
tårgas, skjuta och döda demonstranter, även de som inte utgör något
sannolikt hot.
Sjukhus i Gaza, som redan kämpar
under en israelisk-egyptisk blockad,
närmar sig bristningsgränsen på
grund av att patienter forslas in dit
efter protesterna. Till sitt försvar
ser Israels diplomater Hamas, den
militanta islamistgruppen som
kontrollerar Gaza, som terrorister
som organiserar demonstrationer i
”en krigszon”. Tråkigt nog verkar
det som att Israel vill föra ett krig i

media men också ett på marken mot
palestinierna. Denna flagranta likgiltighet för Gazabors liv och bristen
på ansvarsutkrävande stöds av en
politik av förbittring och hyckleri
som har allvarliga konsekvenser
för Israel. Om man kan döda utan
att straffas, kan man då ljuga utan
påföljder?
Spänningarna mellan rättslig och
allmän uppfattning kommer att prövas i den gryta som Israels riksdagsval innebär. Israels premiärminister,
Benjamin Netanyahu, uppmanade
till tidigt val i december i vad som
tycks vara ett genomskinligt försök
att förhindra möjliga anklagelser för
korruption. Mr Netanyahus beslut
att upplösa Knesset kom dagar efter
att riksåklagaren rekommenderade
Israels justitiekansler att åtala Mr
Netanyahu för mutbrott som han
nekar till. Mr Netanyahu inte bara
kandiderar till en femte kandidatperiod, han kandiderar också för sitt
politiska liv. Hans advokater hävdar,
sägs det, att ett eventuellt åtal kan
skjutas upp; i valkampanjen tilldelar
han sig själv rollen av att vara en
hårt ansatt ledare som förföljs av en
elit på vänsterkanten bestående av
advokater, journalister och välgörare
för mänskliga rättigheter. Som ett
eko av sin vän Donald Trump har Mr
Netanyahu talat om för reportrarna
att Israel endast kan välja sina ledare
vid valurnorna och inte genom rätts35

liga undersökningar vilket innebär
en ”häxjakt”. Precis som USA:s
president är Mr Netanyahus budskap att demokratiska normer, dessa
oskrivna regler för tolerans och återhållsamhet till för den svage, inte
för den starke. Men utan kraftfulla
normer är konstitutionella kontroller
och tillgodohavanden mindre stöttepelare för demokratin än en hägring.
Romanförfattaren Amos Oz ord att
”en oundviklig ockupation är en
ockupation som korrumperar” har
ignorerats alltför länge. Mr Netanyahus närmsta rival skryter med att
han skickade tillbaka delar av Gaza
”till stenåldern” när han tjänstgjorde
i det militära. Mr Netanyahu ville
avfärda Oz varningar; men kanske
borde han uppmärksamma käbblet
nyligen mellan historikern Benny
Morris och författaren Gideon Levy.
Den förre, som gjorde sig ett namn
genom att avslöja de etniska rensningarna som Israel grundar sig på,
men gled åt höger när han sade att

En palestinsk
demonstrant
och israeliska
trupper vid
stängslet mot
Gaza under
protester i
Khan Yunis,
Gaza, den 18
januari.
Fotograf:
Anadolu
Agency/Getty
Images
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dessa avskyvärda brott inte gick
tillräckligt långt, och den senare,
en krönikör på vänsterkanten,
instämmer i att tvåstatslösningen
är döende. Mr Netanyahu lugnar
allmänheten med uppfattningen
att en tvåstatslösning får vänta tills
Israel bedömer att tiden är mogen.
Han antyder att nya vänner i Washington, Riyadh och Abu Dhabi kommer att lägga fram ett förslag som
palestinierna kan svälja. Detta är ren
och skär cynism. Det finns ingen ny
plan - bara ett sätt att byta namn på
status quo, som Israel upprätthåller
med våld, och med palestinier i och
utanför Israels gränser, underkuvade
och beroende. Israeler måste avvisa
ockupationen som förnedrar deras
samhälle och kväver palestinierna.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jan/22/the-guardian-viewon-israels-democracy-killing-with-impunity-lying-without-consequence
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Från truckförare i det militära till vapenvägrare
Pressmeddelande från Dror Mizrahi,
publicerat av Adam Keller och förkortat av Jakub Srebro

Den israeliska armén har satt

Roman Levin i Militärfängelse 6
efter att han anlänt till militärbasen
där han hade tjänstgjort i ett och ett
halvt år, och meddelade sin befälhavare att han vägrade att fortsätta med
någon som helst militärtjänst.
”Jag har tjänstgjort som truckförare
och många av dessa körningar har
gått genom de ockuperade områdena. När jag blev inkallad till militärtjänst, trodde jag att att militären
tjänar intressena hos medborgarna i
Israel, men efter att ha gjort tjänst i
de ockuperade områdena har jag insett att det armén gör där inte tjänar
mina intressen eller alla arbetande
israelers. Särskilt inte efter det oupphörliga dödandet av demonstranterna vid Gaza-stängslet.” ”Jag har
kommit till slutsatsen att man måste

välja – man kan inte både protestera
mot ockupationen, rasism och kapitalistisk order och tjänstgöra i det
militära som upprätthåller dessa.”
På morgonen måndagen den 25
februari följde aktivister från organisationen Mesarvot Nework och Yesh
Gvul Roman Levin till grindarna
på Ben Ami Transport Camp (Bayt
Nabala), och höll en stödvaka. Där
inne gjorde Levin sitt uttalande till
befälen, och utsattes för en ”omedelbar rättegång” på ca fem minuter –
vilket kulminerade i att han sändes
till Militärfängelset 6 på 30 dagar.
Dror Mizrahi Mesarvot (vägrare)
Media
http://www.kibush.co.il/show_file.
asp?num=79856
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Prime minister
reacts to Rotem
Sela, who in her
Instagram story
criticized culture
minister’s warning against Arab
parties: ’Arabs, too,
God help us, are
human beings’
Bilden är annons
som JVP sprider.
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Shaked sprejar sig med parfymen ’Fascism’
i reklamannons

Edwin Samuel Montangu

Den 19 mars 2019

1917 var Edwin Samuel Mon-

En israelisk valannons visar enligt vad som påstås justitieminister Ayelet
Shaked i sensuella ställningar där hon sprejar sig med en parfym av märket
’Fascism’, enligt israeliska media.

I annonsen för partiet längst till höger, Hayamin Hehadash, visar justitieminister Ayelet Shaked i sensuella ställningar där hon sprejar sig med en
parfym av märket ”Fascism”, hon visar upp ett uttryck och en känsla som i
en satirisk sketch och ett eko från ”Saturday Night Live” 2017 i en parodi på
Ivanka Trump i en fejkad reklamfilm för parfymen ”Complicit”.

tagu den enda judiska medlemmen
i David Lloyd Georges regering
där Balfour ingick. Efter att ha läst
planen för Balfourdeklarationen
skickade han ett memorandum
till den brittiska regeringen där
han konstaterade: ”Jag skulle vilja
formellt uttrycka min åsikt att politiken i Hans majestäts regering är
antisemitisk och därför kommer att
spela antisemiterna i händerna i alla
länder i världen.
Det är obegripligt att den brittiska regeringen formellt skulle erkänna sionismen och tillåta Herr Balfour säga
att Palestina måste omvandlas till ett
nationalhem för det judiska folket”,
fortsatte han. ”Jag vet inte exakt vad
detta för med sig men jag antar att
det betyder att muhammedanerna
och de kristna kommer att behöva
ge vika för judarna, att de senare får
företräde i allt och blir assimilerade
i Palestina så som engelsmännen är i
England eller fransmännen i Frank-

rike, och att turkarna och andra muhammedaner måste ses som utlänningar i Palestina på samma sätt som
judarna kommer att behandlas som
utlänningar i alla länder.”
”Kanske kommer det även att bli
nödvändigt att bevilja medborgarskap först efter en religiös granskning”, tillade han ironiskt (för han
trodde säkert inte själv på det).
Den här sista meningen visade sig
icke desto mindre vara ett förebud
eftersom beviljandet av israeliskt
medborgarskap har blivit en oskiljaktig del av den judiska religiösa
identiteten (idag är ca 22 procent av
israeliska medborgare inte judar).
Ken Hiebert
knhiebert@shaw.ca
http://www.internationalviewpoint.org/
spip.php?article5707
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Men enligt den israeliska dagstidningen Haaretz var Shaked-reklamen inte
någon parodi: Bilderna följs av de förföriskt framviskade meningarna (på
hebreiska) ”Rättsliga reformer”, ”Delning av makten” och ”Inskränk högsta
domstolen” - allt i syfte att lyfta fram hennes försök att försvaga de aktivistiska domstolarna och ge mer makt till det lagstiftande organet.
https://imemc.org
/article/shaked-sprays-herself-with-fascism-perfume-in-campaign-ad/
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JIPF’s Handlingsprogram
Politiskt program
1. En självständig palestinsk stat bör upprättas vid sidan om staten Israel.
2. Israel måste dra sig tillbaka från alla områden ockuperade 1967.
3. Båda staterna har rätt att ha Jerusalem som huvudstad.
4. De israeliska bosättningarna på de ockuperade områdena ska avvecklas.
5. Den palestinska flyktingsfrågan måste lösas på grundval om principen
om rätt till återvändandet eller ekonomisk kompensation.
6. Motsättningar och konflikter ska i största möjliga utsträckning lösas
genom förhandlingar. JIPF fördömer dock inte alla former av fysiska
motståndsaktiviteter eller försvarsåtgärder.
7. Alla former av terrorism måste fördömas och motarbetas.
8. Verka för att diskriminering av icke judiska medborgare i Israel upphör.
Verksamhetsprogram
För att arbeta för ett förverkligande av föreningens målsättning vill JIPF:
1. Verka bland Judar i Sverige och stimulera till debatt
om det politiska läget i Mellanöstern.
2. Påverka den allmänna opinionen i Sverige.
3. Stödja de krafter i Israel som verkar för fred.
4. Motarbeta antisemitism, antiarabism, islamofobi och
alla former av rasism.
5. Presentera och belysa olika aspekter av judisk och palestinsk historia,
kultur, filosofi, etik m.m
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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 • Se också sid 23.
Gåvor tas tacksamt emot på
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