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Oavsett utgången av det israeliska valet, som inte var genomfört när detta 
skrivs, så krävs ingen vild gissning att annekteringen av Jordandalen blir ett 
huvudämne för den nya regeringen. Resten av Trumps ”fredspaket” som t.ex. 
det föreslagna palestinska ”Bantustan” tar Israel inte på allvar. Enligt Haaretz 
(18.2.2020) planerar man redan nya bosättningar öster om Jerusalem på mark 
avsedd för palestinierna.
   Hur (re)agerar EU på Trumps ”fredsplan”? Luxemburg har tagit initiativet 
till att Palestina erkänns diplomatiskt av hela EU, inte enbart av enskilda 
EU-medlemmar t.ex. Sverige, som en markering för en trovärdig tvåstats-
lösning. Samtidigt har dock Tyskland, Österrike, Tjeckien och Ungern skickat 
juridiska dokument, så kallade Amicusbrev, till den internationella brott-
målsdomstolen (ICC) i Haag, som förbereder krigsbrottsutredningar i Israel/
Palestina. I dessa dokument stödjer de Israels vägran att erkänna ICC:s rätt 
att döma israeliska krigsbrott på de ockuperade palestinska områdena. 
Argumentet: Palestina uppfyller inte alla krav för att erkännas som en 
oberoende stat. 
   Vad gör då EU för att Palestina ska bli en oberoende, livskraftig och 
demokratisk stat sida vid sida av Israel …
   Och vad innebär denna utveckling för vår förening? På årsmötet 
den 29.3. (Se inbjudan nedan) har vi möjlighet att diskutera vad vi 
bör göra. 
       Väl mött.  Ilan Cohen
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Kallelse till JIPF:s årsmöte 2020

När: söndagen 29e mars, kl. 15.00
Var: Kocksgatan 9, porttelefon ”Vägaren”, 

1 tr, ingång från gården

Välkomna önskar Styrelsen

I veckan meddelade USA:s reger-
ing att de, i strid mot internationell 
rätt, anser att israeliska bosättningar 
på Västbanken inte är illegala. Där-
med godkänner USA Israels ockupa-
tion av Palestina. Och tar avstånd 
från en fredlig lösning på konflikten.
De israeliska bosättningarna på 
Västbanken rymmer idag mer än 
600 000 judiska israeler. De perfo-
rerar det område som skall vara det 
palestinska folkets land då pales-
tinier fördrivs från sina ägor och 
sedan tvingas ta långa omvägar runt 
bosättningarna.

USA:s tillkännagivande strider inte 
bara mot internationell konsen-
sus om olagligheten i de israeliska 
bosättningar utan också mot USA: 
s lagliga skyldighet att säkerställa 
respekten för Genèvekonventionerna

Beskedet innebär att USA anser att 
Israel kan fortsätta bryta mot inter-
nationellrätt och förneka palestinier-
nas mänskliga rättigheter.  Israel står 
alltså över lagen enligt regeringen 
Trump.

Tillkännagivandet fördöms av EU 
och kommer inte att förändra inter-



3

JIPF’s alternativa seder
I år, som alla år, firar vi vår alternativa seder.

När: måndagen 13e april (annandag påsk), kl. 15.00
Var: Kocksgatan 9, porttelefon ”Vägaren”, 1 tr ingång från gården.

Knytkalas, som vanligt. Vin kommer att finnas till självkostnadspris.
Barn och vänner är välkomna.

Anmäl till Anja: anjems@gmail.com, hur många som kommer och vilken 
mat ni har tänkt ta med

nationell lag eller Genèvekonventio-
nen som är kristallklara: byggandet 
av bosättningar på den ockuperade 
Västbanken, inklusive östra Jerusa-
lem, och flytten av sin egen befolk-
ning till de ockuperade områdena 
bryter mot internationell lagstiftning 
och utgör krigsförbrytelser. 

Israels bosättningar på palestinskt 
område är i sig det största hindret 
för den tvåstatslösning som är enda 
vägen till en rättvis och varaktig 
fred för såväl det israeliska som det 
palestinska folket. 

Donald Trump lovade en ameri-
kansk fredsplan som skulle få slut 
på konflikten i Israel och Palestina. 
De enda åtgärder vi hittills sätt 
är flytten av USA:s ambassad till 
Jerusalem och stödet till de illegala 
bosättningarna. 

Vi vill vara tydliga: Inget ameri-
kanskt tillkännagivande kan ändra 
internationell lag. Vi kommer att 
fortsätta arbeta hårt för att interna-
tionell rätt och mänskliga rättigheter 
respekteras, och att de som begår 
folkrättsbrott  hålls ansvariga. Det 
internationella samfundet bör upp-
mana Israel att omedelbart upphöra 
med all bosättningsaktivitet som ett 
första steg mot fred. Folken i Israel 
och Palestina förtjänar en trygg och 
rättvis fred.

JIPF, Judar för Israelisk-Palestinsk 
Fred fördömer  regeringen Trumps 
ställningstagande. Vi kommer att 
fortsätta arbeta för att internatio-
nell rätt och mänskliga rättigheter 
respekteras. 

För Judar för Israelisk-Palestinsk 
Fred, JIPF

Olle Katz
Ordförande 
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den amerIkanska administra-
tionens plan som lanserats som 
”Århundradets avtal” liknar en 
schweizerost, där osten erbjuds 
israelerna och hålen till palestini-
erna. Det finns många sätt att avsluta 
ockupationen, men de enda legitima 
alternativen är de som bygger på 
jämlikhet och mänskliga rättigheter 
för alla. En plan som legitimerar, 
befäster och till och med utvidgar 
omfattningen av Israels, under 52 år 
oavbrutna, kränkningar av mänsk-
liga rättigheter är helt oacceptabel.

Trump-planen strider mot alla 
principer i internationell rätt och 
ignorerar fullständigt ansvaret för att 
ha brutit mot dem. Det som Trump 
föreslår är att man ska belöna Israel 
för den olagliga och omoraliska 
praxis landet varit engagerat i sedan 
det la under sig territorierna. Enligt 
planen, kommer Israel att kunna 
fortsätta plundra palestinsk mark 
och resurser. Israel kommer också att 
kunna behålla sina bosättningar och 
till och med ansluta mer territorium, 
allt i fullständig strid mot interna-
tionell rätt. Israeliska medborgare 
bosatta nu i de ockuperade territo-
rierna kommer att fortsatt åtnjuta 
alla de rättigheter andra israeliska 
medborgare beviljas, inklusive rö-
relsefrihet och fullständiga politiska 
rättigheter — utan hänsyn att de bor 
på ockuperat område.

Palestinierna, å andra sidan, kom-
mer att förvisas till små, inneslutna, 
isolerade enklaver utan kontroll över 
sina liv — eftersom planen perma-
nentar fragmenteringen av de pales-
tinska territorierna i frånkopplade 
öar i ett hav av israelisk kontroll, 
jämförbara med Sydafrikas bantus-
tans under apartheid regimen. 

Utan territoriell sammanhållning 
kommer palestinierna inte kunna 
utöva sin rätt till självbestämmande; 
de kommer att fortsätta att vara helt 
beroende av Israels goda vilja för sitt 
dagliga liv; utan politiska rättigheter 
och utan några möjligheter att på-
verka sin framtid. De kommer också 
fortsatt vara utlämnade åt Israels 
drakoniska tillståndsregim och be-
höva dess samtycke för allt byggan-
de eller utveckling. I detta avseende 
misslyckas planen inte bara med att 
i något avseende förbättra palestini-
ernas situation utan försätter dem 
faktiskt i en än sämre belägenhet 
som inte bara försvagar deras situa-
tion utan också legitimerar den.

Trumps plan avslöjar en världsbild 
som ser palestinierna som eviga 
undersåtar snarare än fria, autonoma 
individer. En ”lösning” som den 
här, som inte säkerställer mänsk-
liga rättigheter, frihet och jämlikhet 
för alla människor som bor mellan 
Jordanfloden och Medelhavet, som 

B’Tselem om Trumps ”fredsplan” — 
inte fred: apartheid
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istället upprätthåller den ena sidans 
förtryck och den andra sidans bort-
drivning och expropriering är inte 
en legitim lösning. I själva verket är 
det ingen lösning alls utan ett recept 
för ytterligare generationer under 
förtryck, orättvisa och våld.

Översättning 
Jorge Buzaglo

https://www.btselem.org/press_relea-
ses/20200128_btselem_on_president_
trumps_plan

The Guardian, 
fredagen den 15 november 2019

vI, bekymrade medbOrgare i Isra-
el, välkomnar den europeiska dom-
stolens dom nyligen. Den bekräftar 
att bosättarprodukter från Israel inte 
ska etiketteras med ursprung från 
staten Israel, men bekräftar också 
på nytt det olagliga i bosättningarna 
och vikten av internationell rätt 
(Rapport den 12 november).

Vi tror att en korrekt märkning 
av bosättarprodukter är ett viktigt 
men inte tillräckligt stort steg.¬. Vi 
uppmanar den europeiska unionen 
att förbjuda importen av israeliska 
bosättarvaror.

Israeliska bosättningar är den 
främsta orsaken till att palestiniers 
mänskliga rättigheter kränks, och 
utvidgningen av bosättningar förstör 
möjligheten till en tvåstatslösning. 

Genom att förbjuda varor med 
ursprung i israeliska bosättningar 
skulle Europa kunna bidra till att 
stödja uppdelningen av Israel per 
se och bosättningar i de ockuperade 
områdena.

Vi tror att ockupationen är moraliskt 
nedbrytande, strategiskt kortsiktig, 
och helt ödesdiger för fred. Det 
internationella samfundet har varit 
otillräckligt aktivt i att gripa sig an 
denna verklighet. Europa fortsätter 
att stödja ockupationen ekonomiskt 
genom att tillåta handel med isra-
eliska bosättningar, som är olagliga 
enligt internationell rätt. Det borde 
stå klart att en fortsättning av försälj-
ning av varor som stödjer demokra-
tins urholkning i Israel och nekar 
palestinier rättigheter, är oaccepta-
belt.

Som israeler som bryr sig om vårt 
lands framtid, uppmanar vi den 

Förbjud import av bosättarvaror från Israel
Upprop av bekymrade medborgare i Israel

JIPF årsmöte 
den 29 Mars 

2020 kl. 15
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europeiska unionen att förbjuda 
importen av bosättarvaror i syfte att 
stödja en rättvis framtid för israeler 
liksom för palestinier.

Ilan Baruch, Israels f.d. ambassadör 
i Sydafrika, Namibia, Botswana och 
Zimbabwe
Professor Michael Ben-Yair, f.d. 
justitiekansler i Israel
Avraham Burg, f.d. talman i knesset 
och chef för Jewish Agency
Erella Hadar, Israels f.d. ambassadör 
i Tjeckiska republiken
Professor David Harel, vice ordför-
ande i Israels högskola för natur-
vetenskap och humaniora, mottagare 
av Israelpriset (2004)
Professor Yehoshua Kolodny, 
mottagare av Israelpriset (2010)

Miki Kratsman, mottagare av EMET-
priset
Alex Levac, mottagare av Israelpriset 
(2005)
Dr Alon Liel, f.d. ambassadör i 
Sydafrika och Turkiet
Mossi Raz, f.d. ledamot i knesset
Professor David Shulman, mottagare 
av Israelpriset (2016)
Professor Zeev Sternhell, mottagare 
av Israelpriset (2008)

https://www.theguardian.
com/world/2019/nov/15/ban-
import-of-israeli-settlement-
goods?fbclid=IwAROAFVfGN-FXB-
v6QpzTix-O8H89uzO-xsMvlrjM_
BdPGh5DBddCZC_8P2hU

Översättning
Anja Emsheimer

Av Hagai el-Ad, +972 Magazine, 
den 16 januari 2020

kan en dOmare i EU-domstolen 
hindras från att komma in i Israel för 
att de menar att israeliska bosättar-
varor från de ockuperade områdena 
måste märkas som sådana? Om man 
noga läser ett beslut av Israels högsta 
domstol, i ett fall som till synes inte 
har något med detta att göra, så före-
slås kanske exakt det.

I november 2019, precis en vecka 
innan den europeiska domstolen gav 
mandat för att korrekt märka isra-

eliska bosättarprodukter som såldes 
på EU-marknaden, godkände Israels 
högsta domstol att Omar Shakir 
skulle utvisas, ordförande för den 
israelisk/palestinska Human Rights 
Watch (HRW vs inrikesministern). 
Men deras utslag visade åter hur 
israelisk lag – och högsta domsto-
lens tolkning av den – krockar med 
grundläggande värden i internatio-
nell rätt medan man avfärdar själva 
rätten att stödja dessa värden.

Fallet Shakir och fallet bosättnings-
märkning är skenbart mycket olika. 
Men båda utslagen angriper egentli-

Hur Israels högsta domstol kriminaliserade 
moraliskt motstånd mot ockupationen
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gen samma kärnfrågor: Är israeliska 
bosättningar på ockuperad pales-
tinsk mark olagliga? Och om det 
är så – är etiska hänsyn ett rimligt 
skäl att motsätta sig dem? Svaren 
må tyckas solklara – men i Israels 
uppochnedvända juridiska värld när 
det gäller ockupationen, är de allt 
annat än det.

Den europeiska domstolen svarade 
på båda frågorna med ett rungande 
”ja”. Man upprepade grundläggande 
fakta som förtjänar att sägas en gång 
till, med hänsyn till den utsträck-
ning som de nu  avvisas i den offent-
liga diskursen:

”Västbanken är ett område vars folk, 
nämligen det palestinska folket, 
åtnjuter rätten till självbestämmande 
som den internationella domstolen 
har konstaterat” (artikel 35); ”staten 
Israel befinner sig på dessa områden 
som en ockupationsmakt och inte 
som en suverän enhet” (Artikel 37); 
och ”bosättningarna... är ett konkret 
uttryck för en politik med befolk-
ningsförflyttning som staten ge-
nomför utanför sitt territorium, och 
kränker därmed bestämmelserna i 
allmän internationell humanitär lag” 
(Artikel 48).

Med övertygande skärpa slog den 
europeiska domstolen fast att ”det 
faktum att ett livsmedel kommer 
från en bosättning som grundats 
i strid med de bestämmelser som 
internationell humanitär lag antagit” 
är helt legitim som en ”fråga om 
etiska värderingar som kan påverka 
konsumenters inköpsval”.

Israels domstol klargjorde å andra si-
dan att man inte skulle vara överens 
om något i den logiken. I Shakirs fall 
var det avgörande att en person som 
anklagats för ”att uppmana till boj-
kott” av bosättningar skulle kunna 
nekas inresa i Israel ”även om [man] 
litar på skäl som att försvara mänsk-
liga rättigheter” (betoning läggs till) 
för att rättfärdiga sin ståndpunkt. 
Med andra ord – om man på etiska 
grunder agerar mot israelisk politik 
som kränker internationell rätt, kan 
man hamna på fel sida av israelisk 
lag – och ut från landet (och de om-
råden landet ockuperar).

Som ett eko av den israeliska re-
geringens retorik hävdade högsta 
domstolen att kritik av bosättning-
arna och verksamhet inne i dem i 
grund och botten beror på bosätt-
ningarnas inneboende ”samhörighet 
med” - d.v.s. deras identifikation 
med – staten Israel eller de område-
na Israel kontrollerar. Man tillade att 
inga argument som grundar sig på 
mänskliga rättigheter eller folkrätten 
kan väga tyngre än israelisk lagstift-
ning. Domstolen vågade t.o.m. varna 
för försök att kamouflera såna stånd-
punkter med ”retoriken om mänsk-
liga rättigheter eller folkrätten”.

Till följd av denna logik är det inte 
svårt att förstå varför domare från 
den europeiska domstolen kan bli 
nekade inresa i Israel.

Betänk att HRW uppmanade företag 
att följa FN:s vägledande principer 
om företag och mänskliga rättigheter, 
och att sluta samarbeta med Israels 
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olagliga bosättningar. De europeiska 
domarna vände sig emellertid till 
EU-stater med uppmaningen att 
följa EU-lagar så att konsumenter 
skulle få information och möjlighet 
att sluta med sitt stöd till företag i 
olagliga bosättningar.

Är något av detta en särskild uppma-
ning till bojkott? Ur Israels synvin-
kel är HRW:s handlingar säkert det, 
och den europeiska domstolens 
regler likaså. Hur som helst borde 
detta inte överskugga det verkliga 
alternativet: att uppmana till bojkott, 
att förbereda en bojkott, eller att fak-
tiskt bojkotta, det utgör sammanlagt 
grundläggande rättigheter till yttran-
defrihet och politiskt uttryck – och 
Israel försöker kväsa dem alla.

Israeliska judiska arbetare arbetar i vin-
gården Beit El i den judiska bosättningen 
Beit El på Västbanken, den 4 september 
2019. (Hillel Maeir/Flash90)

Lika alarmerande är att högsta dom-
stolen uppgav att ”opposition mot 
den israeliska regeringens allmänna 
politik med avseende på ett område 
under dess kontroll” är oacceptabelt, 
eftersom, som domarna hävdade, 
det ”uttrycker en delegitimisering 
av staten Israel utifrån deras hand-
lingar, snarare än att ett speciellt 
ledarskap förbjuds.” Men för att gå 
rakt på sak: att bry sig om palestin-
ska mänskliga rättigheter är i sig en 
”delegitimisering” av Israel.

Den skarpa kontrasten mellan isra-
eliska och europeiska regler avslöjar 
det enorma avståndet mellan dem 
som tror på att internationell lag ger 
världen stora etiska riktlinjer, och 
dem som inte har några betänklig-
heter för att undergräva den och an-
vända sig av juridisk mångordighet 
för att stödja fördrivning och stöld.
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Men t.o.m. ett dystrare område 
väntar. Som Masha Gessen nyligen 
konstaterade i New Yorker, i sam-
band med IHRA:s definition av anti-
semitism och Trumps verkställande 
order i frågan, så har det gått ”troll” 
i hur ”opposition mot eller kritik av 
israelisk politik” har omformats till 
”opposition mot staten Israel”. Israel 
kommer med ett liknande trick: man 
gör om stöd till mänskliga rättigheter 
och opposition mot bosättningar till 
opposition mot staten i sig.

Så ett trick följs av ett annat, Israels 
propagandalogik skulle lätt kunna 
leda till att utforma den europeiska 
domstolens regler som antisemitis-
ka. Om den här hala backen verkar 
vara långsökt – betänk då hur snabbt 
Israels premiärminister började 
använda precis samma språk mot 
ICC-åklagaren Fatou Bensouda, när 
hon förra månaden meddelade att 
hon slutligen kanske skulle driva en 
utredning om krigsbrott i de pales-
tinska områdena, inklusive Israels 
olagliga bosättningar. Det tog Neta-
nyahu knappt 48 timmar att börja 
vräka ur sig att ”nya påbud utfärdas 
mot det judiska folket – antisemi-
tiska påbud från den internationella 
brottmålsdomstolen”.

Sånt nyspråk måste bemötas med 
gamla sanningar. Det legitima i att 
stödja grundläggande moraliska 

principer, inbegripet dem som skis-
sas i internationell rätt, kan inte 
urholkas. Falska anklagelser om 
antisemitism får inte tillåtas att 
lyckas tysta ner dem. Olagliga aktio-
ner måste mötas med skyldighet till 
ansvar, och oetisk politik med etisk 
handling.

Men det räcker inte för konsumenter 
att ta individuella beslut eller för 
företag att agera etiskt. Det måste 
uttryckas på regeringsnivå, genom 
värdebaserad och uttrycklig utrikes-
politik, som leds av demokratiska 
stater som vill upprätthålla mänsk-
lighetens samvete och ta avstånd 
från ockupationen utan slut, förtryck 
och ett folks fördrivning av ett an-
nat.

Att förkasta denna orättvisa är inte 
antisemitiskt. Att stödja avhumani-
seringen av palestinier är rasistiskt. 
Och att tillåta denna verklighet att 
fortsätta är samvetslöst.

Hagai El-Ad är verkställande 
direktör i B´Tselem: The Israeli 
Information Center for Human 

Rights in the Occupied Territories.

https://www.972mag.com/court-outlaw-
moral-opposition/

Översättning
Anja Emsheimer

JIPF årsmöte den 29 Mars 2020 kl. 15
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En äldre bosättning breder ut sig och 
gör därmed intrång på fälten i den 
palestinska byn Deir Ballut. På order 
från israeliska myndigheter tänker 
man dock beslagta ytterligare mark.

Gideon Levy och Alex Levac, 
Haaretz den 18 januari 2020

när man Idag går ut genom ytter-
dörren till Idris Abdullahs hus, möts 
man av ett järnstaket vars bommar 
är försedda med ett trassel av hul-
lingar, det är en del av det stängsel 
som omger den angränsande bosätt-

ningen Leshem inne på Västbanken. 
Tills för några år sen möttes man i 
stället av en olivlund när man gick 
ut från huset. På backkrönet bakom 
stängslet håller ett nytt område med 
villor på att byggas; det byggs av 
arbetare från Hebron. En lastbil från 
möbelföretaget Shomrat Hazorea 
håller redan på att lasta av varor på 
gården till en av de nya bostäderna, 
och bredvid har man redan satt upp 
några trendiga trädgårdsmöbler.

När palestinska byggarbetare avslu-
tar byggandet av dessa designade 
hus, stängs järngrinden till stängslet. 
Bonden Aamar Abdullah, som är en 

En specialdesignad villa med tjusig utsikt 
över ockupationen

Stängslet mellan Deir Ballut och 
Leshem, Alex Levac
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av ägarna till den här marken och 
följer oss när vi kör omkring, kom-
mer inte längre att ha tillgång till 
resterna av sin olivlund. Under ti-
den läcker avloppsvatten från plast-
rör ut som sticker upp ur marken 
under villorna i Leshem och läcker 
ut i en lerpöl där i olivlunden.

Deir Ballut, en stor palestinsk by på 
5000 invånare, syns från kullen på 
andra sidan vägen. Från varje fönster 
i Deir Ballut har man utsikt över 
bosättarförorten som byggs upp på 
det som lokalbefolkningen säger är 
deras privata egendom – och som 
Israel 1981 förklarade vara ”statlig 
mark” enligt deras vanliga plund-
ringsmetod. Vete- och grönsaksfälten 
i Deir Ballut ligger i den bördiga da-
len mellan den palestinska byns och 
bosättningarnas höjder där Leshem, 
vid den näraliggande bosättningen 
Abei Zahav, snabbt växer. På varje 
hög kulle, även på dem som inte är 
så höga, och var än man ser in mot 
Västbanken, finns en bosättarförort 
för folk som söker ”livskvalitet” nära 
metropolen Tel Aviv. Det är mycket 
tättbefolkat här, i den här delen av 
territorierna, inte långt från Gröna 
linjen. Härifrån kan man se Peduel 
och Bruchin, två andra bosättningar 
där byggandet utvecklas mycket; på 
vägen intill ligger det palestinskt 
ägda Peace Car Wash.

De nya husen i Leshem inkräktar 
alltmer på järnstängslet runtom och 
närmar sig de första husen i Deir 
Ballut. För två månader sen blev 
byborna informerade av den pales-
tinska myndighetens Colonization 

and Wall Resistance Commission 
om att Israel avser att expropriera en 
landremsa på 100 meter längs hela 
stängslet vid Leshem. Ända sen dess 
har känslorna i Deir Ballut svallat 
ännu högre.

I kaféet som byggts vid infarten till 
Deir Ballut – där WiFi är tillgäng-
ligt men falafeln måste hämtas nån 
annanstans ifrån - sitter några av 
markägarna vid stängslet och klagar 
över sina bekymmer. Aamar Abdul-
lah som är 48 år och far till sex barn, 
inleder en monolog som börjar med 
händelserna som ägde rum för två år 
sen – han minns inte det exakta da-
tumet – och slutar med det förfärliga 
att ytterligare 100 m mark nyligen 
beslagtogs. På grund av allt detta, 
säger Aamar, en av Idris kusiner, 
förlorade han sitt arbetstillstånd i 
Israel.

På sin rudimentära hebreiska berät-
tar han in i detalj sin historia om 
fördrivning och beskriver samarbe-
tet mellan bosättarna, de israeliska 
försvarsstyrkorna, den civila förvalt-
ningen och polisen – något som är 
uppenbart i nästan varje bosättning. 
Abdullah förklarar att han och hans 
familj äger 82 dunams (8,2 Ha) med 
50-åriga olivträd varav 12 dunams 
har tagits bort.

”En dag stod vi på vår egendom och 
Avi - som ansvarar för traktorerna i 
Leshem – kom över till oss och frå-
gade: Vad gör ni här? Det här är min 
mark, svarade jag honom. Du får inte 
vara här, sade han: Det finns en plan 
och vi arbetar enligt den planen. Jag 
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sade: Det finns oliver här, som vuxit 
på den här marken i 50 år. Han sa 
till mig att gå därifrån och hotade: 
Om du kommer tillbaka, ska jag sätta 
traktorerna på dig och rycka upp 
olivträden.

”Efter 20 minuter kom han tillbaka 
med två jeepar med soldater. En av 
dem såg ut att nästan börja slå mig, 
och frågade: Vad gör du här? Se vad 
traktorerna gör, sade jag, dom håller 
på att rycka upp träden ur marken. 
Soldaten stod där och sade häpet: 
Vad kan jag göra? Efter att ha pratat 
med Avi sade han: Jag kan inte göra 
nåt, jag vet inte var gränserna går 
här; eftersom träden finns här är det 
ett problem. Senare ropade han på 
en bosättare som också hette Avi, 
från Alei Zahav eller Peduel, som 
kom och sa: Aamar, det finns en 
plan här. Jag förklarade att jag har 

ett ”turkiskt tabu” (=lagfart), [och 
registreringshandling]. Sen sade han 
till den andra Avi, han med trakto-
rerna, att han skulle sluta arbeta och 
sade att nästa dag skulle han ringa 
till den civila förvaltningen.

”När killen från den civila förvalt-
ningen kom, frågade han mig vad 
jag ville. Jag sade, Vem har varit här 
längre, den israeliska regeringen 
eller den jordanska regeringen? 
Killen som kom från den civila 
förvaltningen sade att han inte hade 
sagt till männen att arbeta här, och 
han ropade till traktorföraren: Sluta. 
Arbeta inte. Men en dag senare, job-
bade dom igen.

”När polisen från Ariel [en stor 
judisk stad på Västbanken] kom, 
sade jag till dem att det fanns en 
gräns här, och att traktorerna var 20-

Aamar Abdullah tittar på sin olivlund genom stängslet. Alex Levac@@
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30 meter innanför den. Efteråt dök 
en ingenjör upp som arbetade med 
bosättarna tillsammans med folk 
från den civila förvaltningen. En av 
dem sade till ingenjören: Du har rätt 
i en sak – om det inte finns nåt på 
marken, inga oliver eller människor, 
är det OK att gå in där. Jag sade: Hör 
på! Det finns oliver och folk där! 
Mannen från den civila förvaltning-
en sade att han skulle skämmas ifall 
traktorn skulle förstöra lunden, och 
sa till mannen som körde den att 
han skulle sluta arbeta.

”Nästa dag såg jag att Avi från trakto-
rerna mätte marken; hans traktor var 
inne på den, 20 meter längre in. När 
jag ville veta varför han menade att 
han kunde arbeta där, skrattade han 
och ignorerade mig så jag satte mig 
på hans traktorskopa. Då höjde han 
upp den ungefär 10 meter – och jag 
är uppe i luften kanske fem minuter. 
När han såg att jag inte var rädd, 
sänkte han mig ner till en halv meter 
över marken och försökte sen skaka 
skopan för att knuffa ner mig. Du 
vill döda mig, sade jag till honom. 
Uppför dig som en man. Folk kom-
mer nu från byn. Han kallade på Avi 
från bosättarna och sade till honom 
att ta in trupper.

”Efter kanske 10 minuter dök ett 
hundratal människor upp från byn, 
och sen några bosättare och två 
arméjeepar. När soldaterna frågade 
mig vad jag gjorde där, sade jag: Det 
finns en domstol, vänta tills den fat-
tar beslut.

”Polisen från Ariel kom, tog tag i 
mig, band mina händer och talade 
om för mig att jag skulle i fängelse 
och satte en soldat där att vakta mig. 
Efter ca en timme kom en tjänste-
man från den civila förvaltningen 
och frågade bosättarna varför de 
hade gjort en sån affär av detta. De 
sade att det hade  de inte, det fanns 
en gräns och de hade gått längs den. 
Men min kusin Jaber Abdullah var 
där; han kan hebreiska och han 
hörde honom [tjänstemannen] säga 
till dem: Stäng av traktorn tills att 
folk går iväg och sen startar du den 
igen. Jaber frågade honom: Försöker 
du lura oss – och säger till dem att 
inte jobba tills vi har gått? Mannen 
från den civila förvaltningen sade: 
Ni får inte vara här. Jag ska sätta en 
soldat på varje klippa här och vi ska 
fördriva er med våld, och sen sade 
han till mig: Du kommer att hamna i 
fängelse.

”Dom stoppade in mig i en jeep, 
mina händer var bundna. Efter några 
minuter välte jeepen. Jag sträckte 
ryggen och den stelnade till. Bosät-
taren Avi kom och öppnade dörren 
och soldaten och polisen gick ur. Så 
insåg de att det fanns en till person 
i jeepen – och kom för att få ut mig. 
De ville dra ut mig med våld, men 
jag sade att min rygg värkte och att 
de inte fick röra mig. Senare kom en 
ambulans och tog mig till Tel Hasho-
mer [Sheba Medical Center, Ramat 
Gan]. Jag kissade blod och stannade 
där över natten med en polis. De tes-
tade mig och sade till mig att inget 
var fel, och jag fördes till polisen 
[stationen] i Ariel, där man sa till 
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mig att underteckna nåt där det stod 
att jag var förbjuden att vara  där på 
marken. Jag undertecknade och gick 
hem.

”En månad senare fick jag ett tele-
fonsamtal från ett privat nummer, 
och någon sade att det var polisen; 
de vill att jag skulle komma in. Jag 
var rädd för att gå ensam så folk inte 
skulle kunna säga att jag hade sålt 
marken. Jag gick till vår polis och 
de sade till mig att inte göra det. 
Och sen gjorde de vad de ville. Jag 
pratade med vår advokat och frågade 
om det turkiska tabut. Var fjärde-
femte månad, sade han, sätter man 
ett domstolsdatum, och varje gång 
de [de israeliska myndigheterna] 
skjuter upp perioden ytterligare på 
fyra-fem månader, kommer de att ha 
tid att bygga, och sen säger de: Var 
var ni? Nu är allt färdigbyggt.

”Så nu bygger dom på all mark 
och de har också lagt in ett rör 
för avloppsvatten. Och upprättat 
stängslet. Och för två månader sen 
gav de ledningen för byn en ny plan 
och sade: Vi måste ta 100 [meter] till 
runt stängslet vi har satt upp.”

En skylt har satts upp vid påfarten 
till en väg som ligger parallellt med 
Leshem-stänglset, med ett budskap 
från teknikavdelningen i Shomrons 
(Samaria) regionala styrelse: ”Bygg-
nadsarbete och utveckling av ett 
dagis, fyra klassrum i bosättningen 
Leshem. Finansiering: Utbildnings-
ministeriet, Shomron R.C., den 
lokala kommittén i Leshem: ´Med 
invånaren i åtanke´. Undertecknat av 

Yossi Dagan, chef för fullmäktige.”
Grusvägen längs kanten av åker-
marken som går parallellt med en 
säkerhetsväg på andra sidan av 
stängslet, har blockerats nu med 
massiva betongklossar för att hålla 
palestinierna borta utan tillgång till 
det som återstår av deras lundar. 
Intill checkpointen finns en anlägg-
ning för vattenrening.

Abdullah kikar på sin egendom 
genom öppningar i stängslet, och 
pekar på röret för avloppsvattnet och 
några uppryckta olivträd. En bosät-
tarkvinna med täckt huvud drar 
oskuldsfullt en barnvagn på andra 
sidan. Även här har striden avgjorts.

Som ett svar på en fråga från Haaretz 
kommer enheten för Coordination of 
Government Activities in the Terri-
tories med följande uttalande skrivet 
på meningslöst standardbyråkrat-
språk: ”Med avseende på det arbete 
där Taba är inbegripet [förkortning 
för nationella och kommunala 
detaljplaner] – det arbete som utförs 
i Leshem-regionen på statlig mark 
i area C, med utgångspunkt i Tabas 
godkännande. Vi betonar att, som 
lagpraxis bjuder, och som en del av 
det egentliga avslöjandet, var planen 
publicerad, inklusive möjligheten att 
inkomma med invändningar.”

https://www.haaretz.com/israel-news/.
premium-a-designer-villa-with-a-spraw-
ling-view-of-the-occupation-1.8406880

Översättning
Anja Emsheimer
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Hagai El-Ad den 27 augusti 2019

För några år sen när andre vice 
talmannen i Knesset Bezalel Smot-
richs ” Plan för underkastelse” 
avslöjades, gick reaktionerna från 
förvirring till chock.

När allt kommer omkring så är det 
inte var dag på 2000-talet som poli-
tiska ideologer försöker att grunda 
sina teorier på de tre brev som 
Bibelns Joshua bin Nun skickade till 
invånarna i Kanaans land vid deras 
ankomst dit: de som vill acceptera 
(det lägre status de skulle få) skall 
acceptera; de som vill ge sig av (för-
modligen frivillig migration) skall 
göra det; och de som vill kriga – de 
skall kriga.

Vad gäller det tredje alternativet sva-
rade Knessets vice talman på frågan 
om han menade att döda familjer, 
kvinnor och barn: ”I krig som i krig.”

Men hur långt bort är det israeliska 
etablissemangets policy, som ingen 
visar missnöje över, från den upp-
visning av religiös nationalism som 
en av ledarna för Yamina-partiet 
(”Högerpartiet”) uppvisar?

Den här frågan kan prövas genom att 
till exempel tänka på ödet för de två 
miljonerna mänskliga varelser som 
sitter fängslade på Gazaremsan.

Denna våldsamma fantasi - ”de 
som vill gå sin väg skall göra det” 
- har man nyligen kunnat läsa om i 
rubrikerna, efter att ha citerats av en 
ej namngiven politisk äldre person 
som talade med reportrar under pre-
miärministerns besök i Ukraina.

Denna ”äldre person” - som alla vet 
är premiärminister Benjamin Neta-
nyahu själv – sade att Israel är gene-
röst och vill låta invånarna i Gaza 
emigrera, om man bara kunde hitta 
ett land som är villigt att integrera 
dem. Och som om det inte räckte – 
Israel är t.o.m. villigt att betala för 
detta – inklusive att köra dem till 
den flygplats de kan åka ifrån och 
för helvete försvinna ur vår åsyn för 
alltid.

Är detta knäppt? Vi talar om pre-
miärministern som enligt vad som 
rapporterats har hållit en rad reger-
ingssammanträden om det. Och han 
är inte den enda: Och den som vill 
efterträda Netanyahu, hittills justi-
tieminister Ayelet Shaked, stödjer 
det. I en intervju med IDF:s radio 
förklarade Shaked: ”Det kallas för 
uppmuntrande emigration.”

Ja, det är ”uppmuntrande” att förstå 
logiken bakom den israeliska poli-
cyn att hålla två miljoner människor 
på ett överfullt och belägrat område, 
utan frihet att röra sig, med endast 

Israel har alltid varit med på 
att flytta på palestinier
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några timmar med el om dagen, 
skyhöga arbetslöshetssiffror och 
förorenat vatten.

Och det tredje alternativet då, i krig 
som i krig? I det här sammanhanget 
inbegriper Israels samsyn åtmins-
tone de två stora partierna i Knesset, 
med sina måttfulla och och sansade 
ledarskap.

Glöm Smotrich, se på Likud och 
Blått och vitt. Det här sade Neta-
nyahu för en månad sen: ”Vi håller 
på att förbereda en kampanj – en 
omfattande militär operation som 
kommer att slå ett slag mot Hamas 
och Islamiska Jihad. Ett sånt militärt 
slag har de aldrig tidigare varit med 
om.” Medan Netanyahus f.d. stabs-
chef för IDF, Knessetledamot och 
ordförande för Blått och Vitt, Benny 
Gantz, lovade att ”nästa gång något 
händer här – då ska vi se till att det 
blir sista gången.”

Med detta i minne – kom då ihåg 
vad som hände när Israel utsatte 
Gaza för det som nu i efterhand 
planeras ha varit Israels näst sista 
”militära framstöt”, sommaren 2014. 
Resultatet blev över 500 döda pales-
tinska barn. Kommer ni ihåg? I krig 
som i krig. Det var Netanyahu och 
Gantz, inte Smotrich.

Kanske skulle vi ha kunnat arkivera 
rapporterna från de sista dagarna 
i kategorin muntlig upptrappning 
inför valpropagandan. Tills vi får en 
obekväm historisk påminnelse om 
att inget egentligen är nytt.

Som protokollen från statsarkiven 
och diskussionerna i regeringen 
visar, så  försökte Moshe Dayan så 
långt tillbaka som 1967 att ”upp-
muntra” palestinier att emigrera, och 
premiärminister Levi Eshkol ut-
tryckte hoppet att ”araberna kanske 
skulle flytta  från Gazaremsan” som 
han kallade ett ”fängelse”.

Eshkol nämnde inte det faktum att 
Israel redan hade ”flyttat på araber”, 
varigenom Gazaremsan hade överbe-
folkats av palestinier som blivit flyk-
tingar, men han tillade att ”kanske 
har de inget val om vi inte ger dem 
tillräckligt med vatten.”

Och om alternativet att ”den som 
vill gå iväg ska gå” inte besannas? 
Eshkol tänkte att ”då får vi kanske 
ett till krig och då löser sig proble-
met.”

Tre alternativ: acceptera att vara 
undersåtar utan status eller rättighe-
ter, under vår kontroll för alltid; att 
tvingas lämna sitt hemland; eller ge 
upp inför vår militära makt. Smot-
rich hittade inte på något, han gav 
bara ord åt Dayan och Eshkol, Gantz 
och Netanyahu, och visade för alla 
Israels generösa erbjudanden till 
palestinierna: ge upp, flyktingskap 
eller döden.

För resten, det finns ett fjärde alter-
nativ. Det förekommer inte i Joshuas 
bok och inbegriper inte valställen 
där sansade israeliska ledare räknar 
palestinska kroppar.
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Det blir inte lätt att genomföra men 
principerna är tydliga: fullständiga 
och lika mänskliga rättigheter till 
alla människor mellan floden och 
havet. Välj!

Hagai El-Ad 
är generaldirektör för B´Tselem

https://www.ynetnews.com/
articles/0,7340,L-5573633,00.html

Översättning
Anja Emsheimer
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B’Tselem den 1 januari 2019, 
mail@btselem.org

Pressmeddelande – för omedelbar 
publicering

Östra Jerusalem
2019 förstörde Israel 265 hus i östra 
Jerusalem.

enlIgt b’tslelems uppgIFter 
förstörde Israel 169 områden med 
bostäder i östra Jerusalem 2019 – 
mer än något annat år sen 2004 när 
B´Tselem började registrera detta. 
Rivningarna har gjort 328 palestinier 
hemlösa, varav 182 var minderåriga. 
I 42 fall förstörde husägarna sina 
egna hus för att undvika de höga 
avgifter som staden inkasserar för de 
rivningar som den själv verkställer. 
Det här är det högsta antalet riv-
ningar som B´Tselem har registrerat 
sedan man började att bevaka dem.

Dessutom förstördes 96 byggnader 
med ej bofasta invånare i östra Jeru-
salem förra året, 13 av ägarna själva 
och resten av staden.

Palestinier i östra Jerusalem har i 
själva verket inget annat val än att 
bygga utan tillstånd, ett direkt resul-
tat av den israeliska politiken som 
praktiskt taget gör det omöjligt för 
dem att få bygglov. Israel använder 
sig av denna politik för att främja sitt 
mål att vidmakthålla en judisk ma-
joritet i Jerusalem. Ett av deras sätt 
att fullfölja sitt mål är att göra livet i 
staden outhärdligt för de palestinska 
invånarna, i ett försök att tvinga dem 
att lämna sina hem, skenbart av fri 
vilja.

Från början av 2004 till slutet av 

Israeliska husrivningar ökade 2019 
jämfört med tidigare år
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2019 förstörde Jerusalems kommun 
978 bostadsområden i östra Jerusa-
lem vilket gjorde 3177 människor 
hemlösa, varav 1704 minderåriga. 
Dessutom förstörde kommunen 
sedan början av 2012 till slutet av 
2019 minst 413 sådana områden; det 
var då  B´Tselem började registrera 
rivningar av bostadsområden med ej 
bofasta invånare.

Västbanken
2019 förstörde Israel 256 byggnader 
på Västbanken.

Enligt B´Tselems uppgifter förstörde 
Israel 106 bostadsområden 2019, 
mer än under både 2017 och 2018. 
Rivningarna har gjort 349 palestinier 
hemlösa, varav 160 minderåriga.

Den civila förvaltningen förstörde 
det året även 150 byggnader på Väst-
banken med icke bofasta.

Israel använder sitt planeringssys-
tem på Västbanken för att förhindra 
palestinsk utveckling och för att 
ta ifrån palestinierna deras mark. 
De har faktiskt inte en chans att få 
bygglov, ens för den mark de själva 
äger. Utan hopp om att få tillstånd 
och få bygga utifrån israelisk lag, är 
palestinier tvungna att utveckla sina 
samhällen och bygga sina hus utan 
tillstånd. Som ett resultat av detta le-
ver de under det ständiga hotet att se 
sina hem och företag förstöras. Den 
här israeliska politiken, som  landets 
högsta domstol gång på gång har 
vidmakthållit, grundar sig på upp-
fattningen att marken på Västbanken 
primärt ska tjäna israeliska behov 

och intressen, medan palestiniernas 
behov aldrig tas hänsyn till.

Från 2006, då B´Tselem började 
registrera dessa uppgifter, till slutet 
av 2019 förstörde Israel minst 1525 
palestinska bostadsområden på Väst-
banken. Minst 6600 människor blev 
därmed hemlösa, varav minst 3342 
minderåriga.

Israel förstör gång på gång hus i 
bostadsområden man vägrar att 
erkänna och som riskerar att rivas. 
Från och med 2006 till slutet av 
2019 förstörde Israel  mer än en gång 
minst 1069 palestiniers hem, varav 
511 var minderåriga.

Under samma tid förstörde den ci-
vila förvaltningen 779 hus med icke 
bofasta invånare på Västbanken (in-
klusive inhägnader, vattencisterner, 
vägar, lageranläggningar, jordbruk, 
företag, offentliga byggnader och 
andra byggnader).

Rivningar som bestraffning
2019 förstörde militären 14 bostads-
områden som straffåtgärd. Dessa 
rivningar gjorde 36 människor 
hemlösa, varav 15 minderåriga. 
Rivningar som bestraffning har 
också ökat jämfört med de tidigare 
två åren: Som straffåtgärd förstörde 
Israel 2018 nio bostadsområden, och 
sju st 2017.

Den här politiken är omoralisk och 
innebär en kollektiv bestraffning 
vilket är förbjudet enligt inter-
nationell rätt. Icke desto mindre 
avfärdar högsta domstolen gång på 
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gång skrivelser från palestinier mot 
dessa rivningar, och förlitar sig på 
en orimlig tolkning av internationell 
rätt och ett godkännande av statens 
argument, då även påståendet att po-
litiken är tänkt att vara avskräckande 
snarare än ett straff – trots att detta 
påstående aldrig har bevisats.

Uppgifter om husrivningar i östra 
Jerusalem
https://www.btselem.org/planning_and_
building/east_jerusalem_statistics?

Uppgifter om husrivningar på Väst-
banken
https://www.btselem.org/plannning

Uppgifter om bestraffningsrivningar
https://www.btselem.org/punitive_de-
molitions/statistics?

Ytterligare information: 
Amit Gilutz, +972-54-6841126, 
amit@btselem.org

Översättning
Anja Emsheimer

En ökning i israeliska rivningar 
av hus som bekostats av EU
Av Andrew Rettman

BRYSSEL den 17 januari

Israel har ökat takten i att förstöra palestinska hus på Västbanken, och 
bekostade av EU, mitt under krigiska samtal om att ta över territoriet.

97 byggnader förstördes helt eller beslagtogs förra året i det området, till 
ett värde av 480 000 dollar; de hade byggts med EU:s eller medlemsstaters 
bidrag – en ökning på 90 procent jämfört med året före. Detta enligt EU-siffror 
från Euobserver.

https://eurobserver.com/foreign/147171

Översättning
Anja Emsheimer

JIPF årsmöte 
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Reuters den 17 januari 2020

InterImscheFen För det FN-organ 
som hjälper palestinska flyktingar 
anklagade i torsdags proisraeliska 
grupper för att utöva påtryckningar 
på utländska parlament att upphöra 
med sina ekonomiska bidrag, även 
om man kämpade för att återhämta 
sig från förlusten av bidragen från 
Förenta staterna 2018.

Christian Saunders sade också i en 
intervju med Reuters i sitt kontor i 
Gaza, att Israel försöker ersätta de 
tjänster som FN:s hjälporganisation 
för palestinska flyktingar (UNRWA) 
ger till palestinier i det ockuperade 
östra Jerusalem, med sina egna.

UNRWA har stått inför budgetsvårig-
heter sedan 2018 då Förenta stater-
na, deras största givare, stoppade sitt 
årliga bistånd på 360 miljoner dollar. 
Förenta staterna och Israel har båda 
anklagat UNRWA för misskötsel och 
antiisraelisk uppvigling.

I november sade UNRWA:s chef 
Pierre Krahenbuhl upp sig mitt un-
der en utredning om anklagelser om 
vanskötsel.

I intervjun, sade Saunders, nu som 
chef, att utredningen som FN:s 
interna tillsynsorgan genomfört var 
komplett och generalsekreterare An-
tonio Guterres hade bekräftat att det 
inte synts tecken på korruption eller 
missbruk av bidrag.

Saunders sade att utredningen 
hade avslöjat misskötsel i fråga om 
mänskliga resurser och maktmiss-
bruk, och att de större givarna som 
hade hållit tillbaka bidrag under 
utredningens gång, har återupptagit 
dem.

Saunders sade att han var förvissad 
om att UNRWA hade tillräckligt med 
pengar för minst det första kvarta-
let 2020, men han räknade med att 
det kulle bli ett ”t.o.m. svårare år” 
än förra året. Han tillade att de inte 
hade gett upp att försöka övertala 
Förenta staterna att ändra sig v.g. 
bidrag.

”Vi har engagerat oss i USA, vi kom-
mer att fortsätta med det i hopp om 
att de ska uppfatta UNRWA som en 
pålitlig partner och värd att stödja,” 
sade Saunders i intervjun.

I början sade Saunders att Israel och 
Förenta staterna ”var emot att de 
europeiska parlamenten och andra 
skulle ekonomiskt stödja UNRWA,” 
men klargjorde senare i ett uttalande 
att han refererade till proisraeliska 
grupper. Hade sade att UNRWA 
”inte hade något skäl att tro att USA 
höll på att utöva påtryckningar för 
att sätta stopp för bidrag till verk-
samheten”.

Han sade att UNRWA kände ”press-
sen i synnerhet i östra Jerusalem,” 
som betydde att Israel höll på att 

Den tillförordnade UNRWA-chefen: 
USA och Israel motarbetar oss
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bygga upp skolor och institutioner 
”för att tävla” med UNRWA-kontoret 
och stoppa det från att vara verksamt 
där.

”Det viktiga att här komma ihåg är 
att UNRWA har mandat från (FN:s) 
generalförsamling, från resten av 
världen, medlemsstaterna, att hjälpa 
palestinska flyktingar i östra Jerusa-
lem,” sade Saunders.

Israel ser hela Jerusalem, inklusive 
den östra delen längs Västbanken 
som de ockuperade 1967, som sin 
”odelbara huvudstad”. Palestinier 

vill att östra Jerusalem ska vara hu-
vudstaden i en stat som de försöker 
bilda på Västbanken och i Gaza.

Förra månaden förnyade FN:s gene-
ralförsamling UNRWA:s mandat för 
ytterligare tre år. Över fem miljoner 
registrerade flyktingar på Västban-
ken, Gazaremsan och i östra Jeru-
salem, liksom i Jordanien, Libanon 
och Syrien, får bidrag från UNRWA.

https://www.ynetnews.com/article/Skm-
GRQAl8

Översättning
Anja Emsheimer

Den 2 januari, IMEMC News & 
Agencies Interntational

dr hanan ashrawI, medlem i 
arbetsutskottet för den palestinska 
befrielserörelsen (PLO), fördömde i 
torsdags den plan som kommunsty-
relsen i det ockuperade Jerusalem 
hade: att ersätta UNRWA-ledda 
skolor med skolor som följer den 
israeliska läroplanen.

”Den aviserade planen av den så 
kallade israeliska kommunstyrel-
sen i det ockuperade Jerusalem, att 
ersätta skolor ledda av UNRWA, 
är en utvidgning av det israeliska 
etablissemangets aggressiva kampanj 
mot palestinska rättigheter och rötter 

i staden,” sade Ashrawi i ett utta-
lande. ”Det är också ett angrepp på 
multilaterala institutioner och mot 
internationell rätt.”

Enligt Days of Palestine fortsatte 
hon: ”Den här klandervärda planen 
ger också uttryck för det israeliska 
etablissemangets förakt för Förenta 
nationerna, den förkastar palestinska 
rättigheter och olagliga aktioner med 
syfte att ändra den historiska, kultu-
rella och demografiska sammansätt-
ningen i det ockuperade Jerusalem.”

Ashrawi betonade det faktumet att 
”UNRWA är en FN-organisation 
med mandat av Förenta nationernas 
medlemsstater att bistå palestinska 

Dr Ashrawi: Israels plan att ersätta UNRWA:s 
skolor i Jerusalem är en del av deras krig 
mot palestiniernas rättigheter
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flyktingar, som utsatts för etnisk 
rensning och 1948 av Israel tvingats 
lämna sina hem, tills att en rättvis 
och överenskommen lösning uppnås 
enligt internationell rätt.

”Trots Israels angelägna försök att 
förtala och hetsa mot denna viktiga 
organisation, förnyades UNRWA:s 
mandat nyligen av den stora majori-
teten av FN:s medlemsstater. Det är 
oacceptabelt och olagligt att hindra 
detta FN-organ från att utföra sitt 
arbete.”

Hon fortsatte: ”Som olaglig ockupa-
tionsmakt har Israel inte någon suve-
ränitet eller behörighet över en enda 
inch av det ockuperade palestinska 
territoriet, inklusive Jerusalem; 
dess makt och ansvar definieras av 
internationell humanitär lag, inte av 
våld och tvång. Israel måste upphöra 
med alla sina olagliga och provoce-

rande handlingar i det ockuperade 
Jerusalem, inklusive sin kampanj 
mot internationella organ som 
hjälper palestinier, förutom tidigare 
nedläggningar av kultur- och utbild-
ningsinstitutioner där.”

”Det palestinska ledarskapet bör 
sträva efter att förhindra att dessa 
fientliga planer förverkligas. Vi 
uppmanar alla stater att försvara 
det mandat de har godkänt för att 
UNRWA utan svårighet ska kunna 
fortsätta sin verksamhet på alla sina 
områden.”

https://imemc.org/article/dr-ashrawi-
israels-plan-to-replace-jerusalem-unrwa-
schools-a-part-of-war-on-palestinian-
rights/

Översättning
Anja Emsheimer

FN-nyheter

Den 31 december 2019
Mänskliga rättigheter
En oberoende FN-expert för mänsk-
liga rättigheter välkomnade i tisdags 
den internationella brottmåls-
domstolens (ICC) beslut att ta hän-
syn till en formell brottsundersök-
ning om anklagelser för krigsbrott i 
Palestina som ett ”viktigt steg framåt 

i strävan efter ansvarsutkrävande” i 
den fem decennier långa israeliska 
ockupationen.

”Hittills har aktivt ansvarsutkrä-
vande till stor del saknats under den 
52-åriga ockupationen,”sade Micha-
el Lynk, den särskilda rapportören 
för situationen v.g. mänskliga rät-
tigheter på det palestinska området, 
ockuperat sedan 1967.

Noggrann undersökning av Israels/Palestinas 
krigsbrott är ’ett viktigt steg framåt’, 
säger en FN-expert för mänskliga rättigheter
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Den 20 december meddelade 
ICC-åklagare Fatou Bensouda att 
hon var ”nöjd med att det finns en 
rimlig grund för att gå vidare med 
en undersökning om situationen i 
Palestina”.

Mr Lynk hävdade att fastän det in-
ternationella samfundet har antagit 
hundratals med FN-resolutioner 
vilka fördömt olika aspekter av Isra-
els varaktiga ockupation av det pa-
lestinska området...  så har kritiken 
sällan eller någonsin kombinerats 
med följder för Israel”.

”Nu kan man äntligen skönja ett 
möjligt ansvarsutkrävande”, sade 
FN-experten.

Ms Bensouda har tillbringat de 
senaste fem åren med att se över 
de första bevisen som en del av en 
preliminär undersökning av kriget 
mot Gaza 2014, de israeliska bosätt-
ningarna och nyligen att palestinska 
demonstranter dödades och sårades 
nära gränsen till Gaza.

Bekräftelse av området
ICC-åklagaren sade att innan hon 
påbörjar en formell undersökning, 
kommer hon att begära ett avgörande 
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av förundersökningskammaren för 
att få bekräftat att området som dom-
stolen ska utöva sin domsrätt över 
omfattas av Västbanken, inklusive 
östra Jerusalem, och Gaza.

Internationell rätt måste vara 
grunden för att söka rättvisa för 
offren för krigsbrott i denna ändlösa 
konflikt – FN-expert
”I en värld som tillkännager sitt 
engagemang för mänskliga rättighe-
ter och ett regelbaserat system, är 
det livsviktigt att det internationella 
samfundet försvarar ICC-åklagarens 
beslut att påskynda sin undersök-
ning och att sträva efter ett gynnsamt 
avgörande av förundersökningskam-

En tolvårig flicka på hemväg från skolan i Rafah i södra Gazaremsan, Palestina.
UNICEF/Loulou d´Aki

maren i fråga om territoriell rätt,” 
sade den särskilda rapportören.

”Internationell rätt måste vara grun-
den för att söka rättvisa för offren för 
krigsbrott i denna ändlösa konflikt, 
och det internationella samfundet 
måste beslutsamt stödja de lagar och 
institutioner som det har skapat och 
främjat.”

’Fördröjd rättvisa är nekad rättvisa’
FN-experten noterade att åklagaren 
även hade för avsikt att undersöka 
huruvida medlemmar i Hamas och 
andra palestinska väpnade grupper 
hade begått krigsbrott under perio-
den sedan juni 2014.
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”Om de bevis som ICC-åklagaren har 
skaffat sig, leder henne till bevis mot 
dessa organisationer så måste hen-
nes försök också få stöd,” fortsatte 
han och tillade att Romfördraget är 
avsett att tillämpas ”opartiskt”, som 
”det enda sättet att bygga upp det 
nödvändiga politiska och folkliga 
stödet för dess uppdrag.”

Mr Lynk riktade oron i många år 
kring hur sakta rättvisans hjul har 
snurrat, och krävde att förunder-
sökningskammaren så snabbt som 
möjligt presenterar och löser frågan 
om territoriell domsrätt.

”Fördröjd rättvisa är nekad rättvisa”, 
klargjorde han.

”Om sedan anklagelserna om krigs-
brott övergår till det formella under-
sökningsskedet, måste varje försök 
göras för att påskynda åklagarmyn-
dighetens arbete på ett skäligen 
snabbt sätt och juridiskt rättvist, 
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så att de många offren för denna 
konflikt realistiskt kan hoppas på att 
rättvisan ändå måtte segra under de-
ras livstid”, avslutade FN:s speciella 
rapportör.

Speciella rapportörer och obero-
ende experter utses av FN:s råd för 
mänskliga rättigheter med bas i Ge-
nève för att undersöka och rappor-
tera om ett ämne eller situationen i 
ett land vad gäller särskilt mänskliga 
rättigheter. Befattningarna är hono-
rära och experterna är inte anställda 
vid FN, ej heller får de betalt för sitt 
arbete.

Mr Lynk utsågs 2016.

https://news.un.org/en/sto-
ry/2019/12/1054541

Översättning
Anja Emsheimer
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netanyahu uppFann Inte idén att 
utnyttja förintelsen för politiska syf-
ten. Men han har tagit t.o.m. denna 
låga idé till nya djup och berövar 
palestinier grundläggande mänskliga 
rättigheter i namn av förintelseöver-
levarna.

Hagai El-Ad, den 23 januari 2020

Den israeliska premiärministern Benja-
min Netanyahu täcker sitt ansikte under 
en ceremoni som markerar den årliga 
minnesdagen för förintelsen vid minnes-
stunden i Yad Vashem i Jerusalem den 
12 april 2010, AP

Benjamin Netanyahu uppfann inte 
idén att utnyttja förintelsen i poli-
tiskt syfte. Men som så mycket annat 
i rådande politik i Israel, har han 
t.o.m. tagit denna låga idé till nya 
djup.

Enligt Haaretz tänker Israels pre-
miärminister utnyttja det femte 
världsforumet om förintelsen - nu i 
veckan samlas man i Jerusalem för 

att markera 75-årsdagen för Ausch-
witz befrielse -  för att uppmana 
världsledare att offentligt stödja 
Israels egoistiska påstående att in-
ternationella  brottmålsdomstolen i 
Haag inte har någon jurisdiktion i de 
ockuperade palestinska territorierna.

Utan att slösa bort någon svarade 
Netanyahu att ”nya påbud har utfär-
dats mot det judiska folket – antise-
mitiska påbud från den internatio-
nella brottmålsdomstolen”. Den här 
cyniska omformuleringen är häp-
nadsväckande, både intellektuellt 
och moraliskt.

De palestinier som lever under Isra-
els ockupation tillhör ett folk som 
berövats sina rättigheter. I årtionden 
har deras existens styrts av de god-
tyckliga infallen från deras ocku-
panter. De får inte rösta, regeringen 
kontrollerar varje sida av deras liv. 
De har ingen armé att försvara sig 
med. De kontrollerar inte gränserna 
för sitt eget territorium, eller sin 
möjlighet att resa utomlands, eller 
ens tiden det kan ta dem att nå när-
maste palestinska stad – om de alls 
får det.

De har inte heller någon tillgång till 
rättsväsendet genom Israels lagliga 
mekanismer. Israeliska åklagare 
och domare behandlar palestinier 
i de ockuperade områdena genom 
ett ”juridiskt system” som levererar 
nästan 100 procent fällande domar. 
Samtidigt verkar detta system för 

Netanyahu utnyttjar förintelsen 
för att avhumanisera palestinierna
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att garantera straffrihet för israeliska 
säkerhetsstyrkor som dödar, skymfar 
eller torterar dem.

För palestinier är den internationella 
brottmålsdomstolen, bokstavligen 
talat, deras sista utväg. Men Neta-
nyahu, uppbackad av Israels hela 
politiska ledarskap, försöker att 
krossa även detta svaga hopp.

Så avhumaniserande det är att 
framhärda i att neka ett folk dess 
sista möjlighet att ens få ett osäkert, 
försenat minimum av rättvisa. Så 
förnedrande att göra så medan man 
står på förintelseöverlevarnas axlar 
och insisterar på att det på något sätt 
görs i deras namn.

Vilken brist på historiskt minne och 
moralisk kompass det måste vara 
för att kunna ignorera den viktiga 
lärdom som världen dragit ur askan 
från 1940: att ingen människa nå-
gonsin på några villkor bör lämnas 
blottad på rättigheter, just därför att 
– som den allmänna förklaringen om 
mänskliga rättigheter 1948 talar om 
för oss - ”åsidosättande av och förakt 
för mänskliga rättigheter har fått 
barbariska gärningar som följd vilka 
grovt har förolämpat mänsklighetens 
samvete”.

Men Netanyahu går t.o.m. längre än 
så och hävdar att just den askan ger 
upphov till den motsatta slutsatsen: 
att det finns ett folk – det palestinska 

Vid Qalandia-checkpointen, i den av Israel ockuperadeVästbanken, försöker palestini-
er komma fram för att kunna närvara vid Ramadan-bönen i fredags i al-Aqsa-moskén i 
Jerusalem, den 31 maj 2019, MOHAMAD TOROKMAN7REUTERS
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folket – som under alla omständig-
heter borde förbli blottat på rättig-
heter.

Ett svårt liv utan vare sig mark eller 
röstsedel, domstol eller rättvisa. Där 
rörelsefrihet bara sträcker sig till 
närmaste checkpoint. Där soldater 
kan gå in i vilket hem som helst, vid 
vilken tidpunkt som helst. Där det 
enda beständiga är det faktum hur 
liten kontroll man har över sitt eget 
liv.

Du borde skämmas, premiärminister 
Netanyahu. Skäms på er också, ni 
världsledare som stödjer parodin att 
jämställa ett folks försök att uppnå 

rättvisa med antisemitism. Att inta 
denna fega hållning inte bara sviker 
palestiniernas hopp om frihet och 
värdighet. Det är att delta i den lång-
samma döden för de lärdomar som 
har väglett mänskligheten under de 
senaste 75 åren och nu håller på att 
drunkna i det stigande auktoritära 
tidvattnet runt om i världen.

Detta är inte den värld som mänsk-
ligheten försökte bygga efter andra 
världskriget, efter förintelsen – men 
det är Putins och Trumps, Modis och 
Orbáns, Netanyahus och Bolsonaros 
värld. Vi lever redan i deras fega nya 
värld. Men kvar i våra händer finns 
möjligheten att bestämma om det 

En demonstrant står med en palestinsk flagga utanför internationella brottmålsdomsto-
len under ett möte som uppmanar domstolen att åtala Israels armé för krigsbrott i 
Haag, Nederländerna, den 29 november 2019, Peter Dejong, AP
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förflutnas smärtsamma lärdomar ska 
få fortsätta att främja förtryck – eller 
förbli lojala med en vision av frihet 
och värdighet, rättvisa och rättighe-
ter för alla.

https://www.haaretz.com/israel-news/.
premium-netanyahu-exploits-the-
holocaust-to-brutalize-the-palestini-
ans-1.8437715

Översättning
Anja Emsheimer

Gideon Levy, Haaretz, 27.2.2020

så här går det när man har roligt. 
Tiden bara flyger iväg. För åtta år 
sen, 2012, publicerade Förenta 
nationerna en rapport med rubriken 
”Gaza år 2020: En plats som går att 
leva på?” Svaret innehöll själva kär-
nan i rapporten – nej. Inte om man 
inte vidtar åtgärder för att rädda den.

Inga riktiga åtgärder har vidtagits 
men prognoserna i denna skarpa 
rapport har inte heller bekräftats: 
Situationen är mycket allvarligare än 
vad som förutsades.

Den 1 januari 2020 började året som 
innebär slutet för Gaza. Sedan janu-
ari lever 1,2 miljoner människor på 
en plats som inte går att leva på. Det 
finns ett Tjernobyl i Gaza, en timme 
bortom Tel Aviv. Och Tel Aviv störs 
inte av det. Inte heller resten av värl-
den. I nyhetsöversikter under den 
senaste tioårsperioden ingick allt an-

nat, bara inte den mänskliga förödel-
sen på Israels bakgård som först och 
främst Israel måste klandras för och 
är ansvarigt för.

I stället för att ta ansvar för att ha 
förvisat och tvingat dem till Gaza 
1948, och försöka kompensera och 
gottgöra för detta, genom rehabilite-
ring och stöd, fortsätter Israel att ge-
nomföra 1948 års politik på ett annat 
sätt: en bur i stället för fördrivning, 
fängelse i stället för etnisk rensning, 
belägring i stället för fördrivning.
Det är tveksamt om det finns många 
andra regioner i världen där kata-
strofer har pågått oavbrutet i över 
70 år, och allt detta som ett resultat 
av gemena mänskliga handlingar. 
Minnet av Gaza borde ha förföljt 
oss dag och natt. Bara genom det 
att en Qassam-raket skjuts av kan vi 
påminnas om att Gaza finns.

När FN-rapporten skrevs, var arbets-
löshetssiffran i Gaza 29 procent. Åtta 

2020, året som innebär slutet för Gaza
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år har gått, och nu har enligt Världs-
banken arbetslösheten nått ofattbara 
53 procent – 67 procent bland unga 
människor.

Är det nån som förstår det? Sextio-
sju procents arbetslöshet. Är det 
nån som förstår hur ett sånt liv ser 
ut, när en stor majoritet av unga 
människor inte har någon nutid eller 
någon framtid?

Hamas är de skyldiga. Hamas är 
skyldiga till allt. Och Israel? Inte 
alls. Vad för slags förtryck, förnekan-
de och hjärntvätt kräver detta? Vilka 
lögner och vilken omänsklighet och 
grymhet? Ett land som har deltagit i 
räddningsaktioner ända bort till värl-
dens ände förhåller sig upprörande 
likgiltigt inför den katastrof man 
har åstadkommit vid sin gräns, och 
t.o.m. förvärrar situationen.  Ungefär 
hälften av invånarna på Gazaremsan 
lever på mindre än 5.50 dollar om 
dagen. Bara som en jämförelse - på 
den ockuperade Västbanken kan 
bara 9 procent av befolkningen leva 
på en sådan summa.

Hamas är de skyldiga. Som om det 
var de som har tvingat på folket 
belägringen. Den blockerar export, 
import, arbetsplatser. Den skjuter på 
Gazas fiskare. Den hindrar cancerpa-
tienter från att få medicinsk behand-
ling. Den har bombat Gaza, dödat 
tusentals med civila och förstört 
oräkneliga hem. Självklart.

FN-rapporten 2012 förutsade att 
Gaza 2020 skulle behöva minst 1000 
fler läkare. Men i 2020 års Gaza har 

160 läkare lämnat Gaza under de tre 
gångna åren. Alla som kan lämnar 
Gaza.

En ung kirurg vid Shifa Hospital i 
Gaza, dr Sara al-Saqqa, berättade 
förra veckan för The Guardian att 
hon tjänar 300 dollar för 40 dagars 
arbete. Om det inte vore för hennes 
gamla mamma, skulle även hon ha 
stuckit.

Det kommer att bli värre. Nittiosju 
procent av Gazas vattenförsörjning 
är otjänligt som dricksvatten, som 
FN-rapporten förutsade. Minst 100 
000 kubikmeter med avloppsvatten 
om dagen  rinner ut i Medelhavet 
som även är vårt hav. Ashkelon ba-
dar i Gazas avloppsvatten men inte 
heller det stör någon.

Tre år efter att FN-rapporten hade 
kommit ut, publicerade Förenta 
nationerna sin rapport för 2015. 
Israels krig i Gaza 2014, Operation 
Protective Edge, hade tvingat bort 
en halv miljon människor från deras 
hem och lämnat Gaza tillintetgjort. 
Men inte heller det framkallade mer 
än en stor gäspning. Och så kom 
då 2018 års rapport, denna gång 
från Världsbanken: Gazas ekonomi 
befann sig i ett kritiskt tillstånd. Låt 
dem kvävas. Israel håller på Naama 
Isssachar, den israeliska kvinnan i 
ryskt fängelse, som har överförts till 
ett annat fängelse.

https://www.haaretz.com/opinion/.pre-
mium-happy-new-year-gaza-1.8347047

Översättning
Anja Emsheimer
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Gideon Levy den 23 januari 2020

det är mycket vIktIgt att minnas 
det förgångna; inte mindre viktigt 
är det att vara medveten om nuet 
utan att blunda för det. Det dussin-
tals med statsmän som igår anlände 
i Israel kanske kommer ihåg det 
förgångna, men de suddar ut nuet. 
Med sin tystnad, sin likgiltighet 
inför verkligheten och medan de 
villkorslöst ställer upp på Israels 
sida, förråder de inte bara sin egen 
betydelse utan även minnet av det 
förgångna och dem i vars minne de 
kom hit för. Att vara Israels gäster 
utan att nämna Israels brott; att fira 
minnet av förintelsen men ignorera 
dess lärdomar; att besöka Jerusalem 
utan att åka till Gazas ghetto på den 
internationella minnesdagen av för-
intelsen – man kan knappast tänka 
sig ett större hyckleri.

Det är bra att kungar, presidenter 
och andra framstående personer 
kom hit för att hedra denna minnes-
dag. Det är beklagligt att de ignorerar 
det som offren  för förintelsen åsam-
kar en annan nation.

Staden Jerevan kommer aldrig att få 
uppleva en så imponerande sam-
mankomst för att fira minnet av den 
armeniska förintelsen. Världsledare 
kommer aldrig att åka till Kigali för 
att uppmärksamma det folkmord 
som ägde rum i Rwanda. Förintel-
sen var förvisso det största brottet 
någonsin mot mänskligheten, men 

det var inte det enda. Men judar och 
staten Israel vet mycket väl hur man 
ska helga dess minne, liksom även 
att använda det för sina egna syften.

På denna internationella minnesdag 
av förintelsen är världsledare gäster 
hos en israelisk premiärminister 
som, kvällen före deras besök, upp-
manade till sanktioner – tro det eller 
ej – mot den internationella brott-
målsdomstolen i Haag som är ett arv 
efter de domstolar som upprättades 
för att döma brotten under andra 
världskriget.

Världsledare kommer denna min-
nesdag till en premiärminister som 
försöker hetsa dem mot domstolen 
i Haag. Det är svårt att tänka sig ett 
obehagligare utnyttjande av förintel-
sen, det är svårt att förstå ett större 
förräderi av dess minne än försöket 
att underminera domstolen i Haag 
bara för att den vill genomföra sitt 
uppdrag och utreda Jerusalem. 
Gästerna kommer att hålla tyst även 
i denna fråga. En del av dem kanske 
kan övertygas om att problemet finns 
i Haag, inte i Jerusalem. Sanktioner 
mot domstolen i stället för ockupa-
tionsstaten.

Man får självklart aldrig glömma för-
intelsen. Man får inte heller noncha-
lera det faktum att den riktade sig 
mot det judiska folket. Men just av 
det skälet får man inte ignorera hur 
dess offer förfar gentemot de påföl-
jande offren för judarnas förintelse, 

Åk till Gaza och skrik ’aldrig mer’
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det palestinska folket. Utan förin-
telsen hade de inte förlorat sin jord 
eller suttit fängslade i ett gigantiskt 
koncentrationsläger i Gaza eller 
behöva leva under en brutal mili-
tärockupation på Västbanken.

När de idag till leda framför ”aldrig 
mer”, borde man ärligt titta mot 
söder och öster, bara ett par kilo-
meter bort från minneshallen i Yad 
Vashem. ”Det finns ingen förintelse 
där, bara apartheid. Ingen utplåning, 
utan en systematisk brutalisering 
av en nation. Inget Auschwitz, men 
Gaza. Hur kan man ignorera detta på 
den internationella minnesdagen för 
förintelsen?

Det är svårt att tro att det inte föll en 
enda världsledare in, som kom till 
Jerusalem, att efter ceremonin åka 
till Gaza. Om en enda av dem var 
modig nog att göra det så skulle han 
eller hon inte mindre hedra min-
net av förintelsen genom att besöka 
Yad Vashem. Det finns inte många 
platser i världen där orden ”aldrig 
mer” skulle genljuda lika mycket 
som innanför gränserna till detta 
enorma ghetto, som skapats av förin-
telseöverlevare. Att inte åka till Gaza 

och se vad som händer där? Att 
inte identifiera sig med två miljoner 
människors öde som i 14 år har spär-
rats in i ett koncentrationsläger, en 
timme bortom Jerusalem? Hur är det 
möjligt? Att inte skrika  ”aldrig mer” 
i Gaza? Hur kan de låta bli?

Några ledare balanserade skenbart 
sitt besök här med ett kort och cere-
moniellt besök i Ramallah, inklusive 
en bild på Mahmoud Abbas som 
också är måltavla för Israels protes-
ter. Det här slags besöket har ingen 
betydelse, Ramallah bestämmer inte 
det palestinska folkets öde. Det är 
bestämt i regeringssammansättning-
en i Jerusalem och försvarsetablis-
semanget i Tel Aviv. Man behövde 
komma till Israel idag för att påmin-
na världen om förintelsen, men även 
om tystnaden. Mot den tystnaden 
borde man även skrika: Aldrig mer.

Förintelsen kanske aldrig upprepar 
sig, men den pinsamma tystnaden 
fortsätter, inklusive vid denna dag 
av hågkomst i Jerusalem.

https://www.haaretz.com/opinion/.
premium-go-to-gaza-and-cry-never-
again-1.8436890

Översättning
Anja Emsheimer

En palestinsk familj i ruinerna av sitt 
hus i södra Gaza, januari 2020,
Mohammed Salem/ REUTERS
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B’Tselem, den 10 december 2019

det är 30 år sedan B´Tselem bil-
dades 1989. Som alltid när man når 
en milstolpe, diskuterade vi hur och 
om vi alls skulle uppmärksamma 
denna årsdag, med tanke på att det 
förvisso inte är ett lyckligt tillfälle. I 
slutändan bestämde vi att fokusera 
på den fråga vi har brottats med 
sedan dag ett – bristen av ansvarsut-
krävande av säkerhetsstyrkorna för 
att ha skadat palestinier. Resultatet 
är denna mängd av vittnesmål: ”Bara 
toppen av isberget: Ett  offer om året 
gånger trettio år.” (30_ years_just_
the_tip_of_the_iceberg_eng.pdf)

För att skriva denna skrift gick vi 
tillbaka till de hundratals med do-
kument som in i minsta detalj visar 
vad som sedan länge blivit dagligt 
liv – och död – i de ockuperade 
områdena: de fall där soldater dödat, 
sårat och slagit palestinier. Vi valde 
en händelse från varje år sedan 
vi bildades, och under de senaste 
månaderna gick vi tillbaka till offren 
och deras familjer för att få veta hur 
deras liv hade påverkats, och höra 
deras reaktioner på det faktum att 
ingen hållits ansvarig för den skada 
de eller deras nära och kära åsam-
kats.

Medan vi bearbetade dem, gick det 
fort att förstå två saker. Den för-
sta var att det inte var möjligt att 
begränsa samtalet så här. Ockupatio-
nen tar kontroll över varje del av det 

liv som människor lever under den, 
och det återspeglas i det de berättar: 
en far vars son dödades av soldater 
måste sluta arbeta i Israel när han 
nekades tillstånd och familjen kas-
tades ut i ett liv i fattigdom; en mor 
som changed
 inte kunde besöka sin sårade dotter 
i det sjukhuset i Jerusalem som hon 
hade tagits till eftersom myndighe-
terna inte ville ge henne tillstånd; en 
invånare i Gaza vars bror dödades 
när han var liten, och när han hade 
blivit vuxen, dödades hans föräldrar 
i Operation Protective Edge, och 
många fler.

Det andra vi förstod är att medan 
mycket har förändrats sen B´Tselem 
bildades, förblev det som var viktigt 
som tidigare: Israel påtvingar dem 
en grym och brutal regim genom 
militärockupationen, som förnekar 
miljoner människor deras grundläg-
gande rättigheter. Nästan varje beslut 
kräver Israels medgivande, och 
Israel för sin del väljer att ignorera 
palestiniernas behov och vägrar att 
se dem som människor som är berät-
tigade till samma saker som isra-
eliska medborgare är berättigade till 
– först och främst livet men även ett 
hem, vatten, privatliv och säkerhet.

Israel betalar knappt ett pris. Bland 
sina medborgare möter Israel inget 
ansvarsutkrävande för sin politik 
(varken v.g. brott eller inom det 

Bara toppen av isberget: ett offer om året 
gånger trettio år
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civila), och utomlands undviker det 
internationella samfundet att vidta 
konkreta åtgärder för att tvinga Israel 
att ändra sin politik. Så utan några 
nämnvärda diplomatiska, politiska 
eller ekonomiska följder för sin poli-
tik har Israel faktiskt inga skäl till att 
ändra något alls.

Trots allt detta måste den fruktans-
värda, oacceptabla verkligheten som 
ockupationen utgör ändras. Ockupa-
tionen är inte förutbestämd. Den är 
en politik som successiva israeliska 

regeringar har valt. Som sådan kan 
och måste denna politik få ett slut, 
och en annan verklighet måste väl-
jas, en verklighet där alla de 14 mil-
jonerna människor som lever mellan 
Medelhavet och Jordanfloden får 
leva i frihet och jämlikhet.

Yael Stein
Forskningsledare

Översättning
Anja Emsheimer

Publicerad: den 21 februari 2020 
Uppdaterad: den 21 februari 2020

Israels bOsättnIngar på ocku-
perad mark kränker palestiniernas 
mänskliga rättigheter. Därför väl-
komnar vi FN:s databas över företag 
som är involverade i affärsverksam-
het kopplad till bosättningarna, skri-
ver 19 israeliska politiker, diploma-
ter och akademiker. 

Som engagerade israeliska medbor-
gare välkomnar vi att FN publicerat 
en databas över företag som är invol-
verade i affärsverksamhet kopplad 
till israeliska bosättningar på ocku-
perad mark. 

Bosättningarna berövar palestinierna 
deras grundläggande fri- och rättig-
heter och hindrar deras ekonomiska 
utveckling. De saboterar möjligheten 

”Vi välkomnar FN:s databas över företag 
med investeringar i bosättningar”

till en fredlig tvåstatslösning och 
hotar därmed också Israels framtid.
I över 50 år har det internationella 
samfundet i stort sett undvikit alla 
möjliga diplomatiska åtgärder som 
svar på expansionen av bosättning-
arna. Detta i motsats till de åtgärder 
som vidtagits i många andra kon-
fliktsituationer världen över. 

Mot bakgrund av USA:s president 
Donald Trumps missriktade ”freds-
plan”, vilken möjliggör annektering 
av bosättningarna, är det viktigare 
än någonsin att det internationella 
samfundet gör en tydlig åtskillnad 
mellan staten Israel inom 1967 års 
gränser och dess folkrättsligt illegala 
bosättningsindustri. 
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Följaktligen innebär FN:s databas 
ingen bojkott av staten Israel, utan 
relaterar enbart till bosättningarna 
på ockuperad mark.

Vi undertecknare är alla personer 
som uppriktigt bryr oss om Israels 
framtid och önskar att vårt land ska 
leva i fred med sina grannar. Därför 
välkomnar vi FN:s högkommissio-
när för de mänskliga rättigheterna, 
Michele Bachelets agerande och 
uppmanar FN att se till att databasen 
uppdateras kontinuerligt. 

Prof. Eli Barnavi, Israels f.d. 
ambassadör i Frankrike 
Ilan Baruch, Israels f.d. ambassadör 
i Sydafrika, Namibia, Botswana och 
Zimbabwe 
Prof. Michael Ben-Yair, f.d. 
justitiekansler och f.d. tillförordnad 
domare i Högsta domstolen 
Avraham Burg, f.d. talman i Knesset 
och f.d. chef för the Jewish Agency 
Prof. Naomi Chazan, f.d. ledamot 
och vice talman i Knesset, f.d. 
president för the New Israel Fund 
Prof. Itzhak Galnoor, f.d. chef för 
Civilförvaltningen  
Zehava Galon, f.d. ledamot i Knesset 
och f.d. partiordförande för Meretz 
Erella Hadar, Israels f.d. ambassadör 
i Tjeckien 
Dr. Ilana Hammerman, skribent och 
översättare
Prof. David Harel, vicepresident för 
the Israel Academy of Sciences and 
Humanities, mottagare av the Israel 
Prize (2004) och the EMET Prize 
(2010) 

Prof. Moty Heiblum, mottagare av 
the EMET Prize (2014), ledamot av 
the Israel Academy of Sciences and 
Humanities  
Prof. Yehoshua Kolodny, mottagare 
av the Israel Prize (2010) 
Miki Kratsman, mottagare av the 
EMET Prize (2011) 
Alex Levac, mottagare av the Israel 
Prize (2005) 
Dr Alon Liel, f.d. politisk direktor 
vid Utrikesministeriet och Israels 
f.d. ambassadör i Sydafrika och 
Turkiet     
Mossi Raz, f.d. ledamot i Knesset 
Michal Rozin, f.d. ledamot i Knesset
Prof. David Shulman, mottagare av 
the EMET Prize (2010) och the Israel 
Prize (2016), ledamot av the 
American Academy of Arts and 
Sciences 
Prof. Zeev Sternhell, mottagare av 
the Israel Prize (2008), ledamot av 
the American Academy of Arts and 
Sciences 

https://www.omvarlden.se/
Opinion/debattartiklar/vi-val-
komnar-fns-databas-over-foretag-
med-investeringar-i-bosattningar/?utm_
source=OmV%C3%A4rlden&utm_
campaign=4c2e5f22a8-EMAIL_
CAMPAIGN_2019_04_05_09_51_
COPY_02&utm_medium=email&utm_
term=0_2cc1e6c158-4c2e-
5f22a8-51187059

JIPF årsmöte 
den 29 Mars 2020 

kl. 15
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Poliser arresterar Jonathan Pollak på 
hans arbetsplats i södra Tel Aviv ef-
ter att han vägrat att infinna sig inför 
domstol för ett utomrättsligt åtal som 
extremhögergruppen Ad Kan lämnat 
in mot honom.

Oren Ziv, den 6 januari 2020, +972 
Magazine.

hemlIg pOlIs arresterade i 
måndags morse den kända israeliska 
antiockupationsaktivisten Jonathan 
Pollak på hans arbetsplats efter att 
han upprepade gånger hade vägrat 
att infinna sig i domstolen angående 

Hemlig polis arresterar känd israelisk 
antiockupationsaktivist

Jonathan Pollak, till höger, i Tel Avivs 
domstol efter att ha arresterats på sin 
arbetsplats, den 6 januari 2020 (Oren 
Ziv/Activestills.org)

ett utomrättsligt åtal som en organi-
sation på extremhögerkanten lämnat 
in mot honom.

Vittnen sade att tre poliser kom till 
Haaretz i södra Tel Aviv där Pollak 
arbetar som grafisk designer, och 
tog honom i fängsligt förvar. Pollak 
meddelade senare att omkring 15 
poliser hade dykt upp.
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I december 2018 rapporterade Local 
Call att den högerextrema grup-
pen Ad Kan hade kommit med ett 
utomrättsligt åtal mot tre israeler, 
inklusive Pollak, för att ha deltagit 
i protester mot separationsstängslet 
på Västbanken. Ad Kans åtal, det 
första i sitt slag mot antiockupa-
tionsaktivister, anklagade de åtalade 
för ”att attackera IDF-soldater och 
gränspoliser”.

När israeliska myndigheter inte 
ansåg att det gick att åtala de tre 
aktivisterna, tog Ad Kan saken i 
egna händer. De hade på senare 
år blivit kända för att skicka sina 
anställda för att infiltrera organisa-
tioner för mänskliga rättigheter och 
banda varje steg de tog med dolda 
kameror. Organisationen hävdar att 
den var inblandad i arresteringen på 
måndagsmorgonen, och noterade att 
polisen hade omringat området där 
Pollak arbetar för att hindra honom 
från att komma undan.

Men Pollak vägrade upprepade 
gånger att infinna sig i rätten och 
sade att han inte erkänner legitimi-
teten i ett system som vidmakthåller 
”en militärdiktatur” över ”medbor-
gare som saknar alla grundläggande 
demokratiska rättigheter” på Väst-
banken och i Gaza eller är ”andra 
klassens medborgare” i Israel.

Trots två arresteringsorder mot 
honom på begäran av Ad Kan i juli 
och september, liksom en arres-
teringsorder i december fortsatte 
Pollak att regelbundet vara med på 
demonstrationer på Västbanken och 

i Jerusalem. Advokat Tzur Falk, som 
representerar Ad Kan, påpekade i 
ett förhör nyligen vid domstolen i 
Jerusalem att han upprepade gånger 
meddelat polisen att Pollak var med 
på demonstrationerna, ändå arreste-
rade polisen honom inte.

Utifrån arresteringsordern i juli 
kom poliser upprepade gånger till 
Pollaks lägenhet för att ta honom i 
fängsligt förvar. När poliserna inte 
kunde hitta honom, begärde Ad Kan 
att domstolen skulle ändra Pollaks 
adress till en hos Haaretz.

Sedan dess har poliser kommit till 
Haaretz flera gånger men fram tills 
i måndags morse inte kunnat hitta 
Pollak. Advokat Felk hävdade t.o.m. 
att polisen hade berättat för honom 
att Pollaks medarbetare skyddade 
honom. Pollaks vägran upprepade 
gånger att infinna sig i rätten betyder 
att han kan hållas i fängsligt förvar 
enligt lag, på obestämd tid eller fram 
tills att han går med på att delta i 
hörandet vid Jerusalems tingsrätt.

” Det är otroligt att polisen agerar 
som privat milis åt en organisation 
på extremhögerkanten som har läm-
nat in ett grundlöst utomrättsligt åtal 
utan någon rätt att göra det,” sade 
advokat Gaby Lasky som represen-
terar de två andra åtalade. ” det är 
sorgligt att domstolen hjälper till 
med en sån allvarlig kränkning av 
rätten till frihet.”

Pollak fördes i måndags eftermiddag 
från polisstationen till domstolen i 
Tel Aviv. Men domstolen verkade 
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osäker på hur den skulle hantera 
hans fall, och både domaren och 
polisen tycktes brottas med Pollaks 
vägran att delta i rättegången.

Under förhöret konstaterade domare 
Hannah Klugman att Pollak kunde 
släppas fri om han betalade 500 NIS 
i borgen, och tillade att hans redogö-
relse i domstolen enligt henne inte 
kunde berättiga hans frigivning.

Pollak vägrade att betala borgen och 
sade:”Att bry sig om dessa förhör 
vore att erkänna auktoriteten hos 
den israeliska domstolen att disku-
tera sitt motstånd mot just den regim 
den representerar. Det här är inte en 
fråga om pengar, och jag tänker inte 
erkänna domstolens överläggning 
om den saken som laglig.”

Pollaks advokat, Gaby Lasky, krävde 
att Pollak skulle släppas fri villkors-
löst, på grund av att polisen hade 
misslyckats att skicka en represen-

tant till förhöret. Lasky krävde också 
att förhöret skulle skjutas upp, och 
hävdade att Ad Kans klagomål ut-
gjorde ”politisk förföljelse av aktivis-
ter av en organisation på extremhö-
gerkanten”.

På tisdag eftermiddag kommer Pol-
lak att få inställa sig ännu en gång i 
domstolen.

I juli förra året blev Pollak fysiskt 
överfallen av två angripare när han 
gick från jobbet. Angriparna skrek, 
enligt rapporten, ”ditt vänsterarsle” 
medan de slog honom innan en av 
dem drog fram en kniv och skadade 
honom lätt i ansiktet och på armar-
na. Ingen av angriparna har gripits.

https://www.972mag.com/police-israeli-
anti-occupation-activist/

Översättning
Anja Emsheimer

Jonathan Pollak, Haaretz den 7 
januari 2020

Jag är För närvarande i förvar i 
ett israeliskt fängelse. Detta som ett 
resultat av att jag vägrar att på något 
vis samarbeta kring de brottsmiss-
tankar som finns mot mig och två 
andra för att vi deltar i palestinska 
protester på Västbanken mot Israels 
koloniala styre. Eftersom jag är isra-
elisk medborgare, hålls förhandling-

arna i fallet i en israelisk domstol i 
Jerusalem och inte vid militärdom-
stolen där palestinier förhörs.

Det är nästan nio år sen sist jag hölls 
fängslad i mer än en dag eller två. 
Mycket har ändrat sig sen dess. Poli-
tiskt sett liknar verkligheten inte ens 
den som rådde för ett tiotal år sen, 

I fängelse igen, för att ha protesterat 
mot Israels koloniala styre
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och ingen av förändringarna blev till 
det bättre.

Politiskt sett verkar världen ha tap-
pat mycket av sitt intresse för den 
palestinska frihetskampen och sätter 
Israel på en av de historiska höjd-
punkterna för dess politiska styrka. 
Jag skulle inte kunna diskutera de 
djupgående förändringarna inom 
det israeliska samhället och hur 
mycket längre åt höger det har gått. 
Israeliska liberaler är mycket bättre 
lämpade för en sån uppgift, eftersom 
de håller sitt land högt och har en 
tillhörighetskänsla som jag inte kan 
känna eller vill känna.

Personligen är jag äldre, tröttare 
och för det mesta inte lika frisk som 
tidigare. Självklart är det pris jag 
har betalat för min del i kampen en 
bråkdel av de palestinska kamrater-
nas. Men jag kan inte förneka att den 
tynger mig: från fysiska skador, en 
del av dem oåterkalleliga, förtviv-
lan emellanåt, ångest och en känsla 
av hjälplöshet, till den betungande 
känslan av förlust och närvaro av 
döden – och det grepp som allt detta 
har om mitt dagliga liv. Men ju mer 
saker och ting förändras, desto mer 
förblir de desamma. Just nu, precis 
som det var då, är det bättre att sitta 
i fängelse än alla andra alternativ 
som står till buds för mig.

De juridiska misstagen som genom-
syrar målet mot oss har föga betydel-
se. Medan det är rimligt att anta att 
om jag hade samtyckt till att samar-
beta, hade rättegången slutat med ett 
frikännande, min vägran att erkänna 

domstolens legitimitet grundar sig 
på två huvudorsaker.

Den första är att mina palestinska 
kamrater inte gillar lyxen att förhö-
ras på de rätt trygga villkoren i de 
israeliska domstolarna. De förhörs 
snarare som medborgare i den 
parodi av lagligt system som Israels 
militärdomstolar utgör. Till skillnad 
från mig har palestinier inte valet att 
vägra samarbeta med sina tillfånga-
tagare eftersom den stora majoriteten 
av dem förhörs medan de hålls kvar 
i häktet under själva förfarandet.

Dessutom är den bestraffning som 
palestinier står inför betydligt hår-
dare än den som anges i israelisk 
lag. Så även i detta avseende är pri-
set som jag antagligen måste betala, 
trots min vägran att erkänna dom-
stolens legitimitet, betydligt lägre än 
det som mina kamrater måste betala.

Den andra mer grundläggande 
orsaken att vägra samarbete är att 
alla israeliska domstolar, militära 
eller andra, saknar någon legitimi-
tet alls att leda frågor om att kämpa 
mot israeliskt kolonialt styre som 
använder sig av en hybridregim som 
sträcker sig från en skev och rasis-
tiskt diskriminerande demokrati i 
sitt enväldiga territorium till en rent 
ut militär diktatur på de ockuperade 
territorierna.

I och med att den israeliska poli-
tiken gått så långt åt höger, har de 
krympande resterna av den sionistis-
ka vänstern – en gång i tiden landets 
dominerande elit – förstörts genom 
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att beklaga den israeliska demokra-
tins tillbakagång. Men vad är det för 
demokrati som de vill försvara? Den 
som har tagit ifrån de palestinska 
medborgarna deras mark och deras 
rättigheter? Den som i bästa fall ser 
dessa palestinier som andra klas-
sens medborgare? Kanske är det den 
demokratin som styr Gazaremsan ge-
nom en brutal belägring medan den 
härskar genom en militärdiktatur på 
Västbanken?

                  
Trots den israeliska regimens uppen-
bara karaktär vill israeliska liberaler 
inte bekämpa den grundläggande 
premissen i den interna israeliska 
diskursen och erkänna att staten Is-
rael helt enkelt inte är en demokrati. 
Har aldrig varit det heller.

För att gå med i kampen för att 
störta israelisk apartheid måste de 
få judiska medborgarna i Israel som 
vill detta, först inse att de är över-
privilegierade och vilja betala priset 
för att ge upp den statusen. Ett öppet 
uppror mot regimen har ägt rum i 
årtionden och genomförts av den pa-
lestinska motståndsrörelsen. Priset 
som de som var med fått betala är 
enormt högt. Judiska medborgare i 
Israel måste ändra sig och gå i deras 
fotspår.

https://www.haaretz.com/opinion/.
premium-to-prison-again-for-protesting-
against-israel-s-colonial-rule-1.8368980

Översättning
Anja Emsheimer
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Jcall, 16 februari 2020

vI är en mångFaldIg koalition av 
judiska organisationer och individer 
från hela världen. Gemensamt har vi 
ett engagemang för de judiska vär-
deringarna om rättvisa och fred som 
bara kan realiseras genom en för-
handlad tvåstatslösning för israeler 
och palestinier. Israels säkerhet och 
välstånd ligger oss varmt om hjärtat 
och kan bäst uppnås genom fredsav-
tal med sina grannar.

Fredsplaner kan bli verklighet en-
bart om de kopplas till alla konflikt-
parters långsiktiga målsättningar 
och ambitioner. Trumps ensidiga 
förslag tar inte tillräckligt hänsyn 
de palestinska strävanden att uppnå 
självständighet i en suverän stat; det 
ger Israel grönt ljus för den farliga 
annekteringen av palestinskt ter-
ritorium; det legitimerar bygget av 
bosättningar, som klart bryter mot 
internationell rätt; och det omöjlig-
gör en livskraftig, sammanhängande 
palestinsk stat som lever i värdighet 
sida vid sida med ett säkert Israel.

Vi förstår att denna plan kunde en-
bart förkastas av det palestinska le-
darskapet eftersom det inte kommer 
att skapa fred, och inte heller leder 
till en livskraftig tvåstatslösning. 
Som fredsplan bara till namn kom-
mer den att cementera ockupationen 
och döma regionen till en destruktiv 
framtid av mer blodutgjutning och 

konflikt. Som diaspora-judar avvisar 
vi denna plan som inte är i linje med 
varken internationell rätt eller med 
judiska värderingar, och inte heller 
med Israels strävan att vara en stat 
som lever i fred och med ömsesidig 
respekt med sina grannar.

Vi vädjar därför till judar runt om 
i världen, till våra nationella reger-
ingar och till alla som strävar efter 
en rättvis fred att motsätta sig denna 
plan. Tvärtemot lovar vi att fördubb-
la våra ansträngningar att arbeta 
med israeler och palestinier mot en 
framtid där de kan leva tillsammans 
i fred, frihet, värdighet och säkerhet.

Stödorganisationer:
Ameinu, Australia
Ameinu, USA
Canadian Friends of Peace Now,   
  Canada
Friends of Rabbis for Human Rights,  
  UK
Habonim Dror, Southern Africa
Habonim Dror, Aotearoa New 
  Zealand
Habonim Dror, Australia
Habonim Dror, UK
Hashomer Hatzair – World 
  Movement
Hashomer Hatzair, Australia
J Space, Canada
J Street, USA
J-AmLat, Latin America
Jcall Europe
Jewish Democratic Initiative, South    
  Africa

Global sammanslutning av diasporajudar 
mot president Trumps plan
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Jewish Labor Committee, USA
Jewish Labour movement, UK
Meretz, Australia
Meretz, UK
Netzer, Australia
New Israel Fund, Canada
New Israel Fund, Australia
New Israel Fund, UK
New Israel Fund, USA
Noam, UK
Partners for Progressive Israel, USA
Progressive Israel Network, USA

Reconstructionist Rabbinical 
  Association, USA
T’ruah, USA
Yachad, UK

https://en.jcall.eu/featured/
global-coalition-of-diaspora-
jews-against-president-trumps-
plan?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_
campaign=elections-israeliennes-les-
scenarios-possibles-israeli-elections-the-
possible-scenarios_123

Amira Hass, Haaretz 12.2.2020

IF there’s One lessOn to be 
learned from the terror wielded by 
Defense Minister Naftali Bennett 
against Palestinian farmers, it’s that 
there’s no need to broadcast every 
act of natural resistance to our tyran-
nical regime. Ways could have been 
found to stop buying calves from 
Israeli importers gradually, without 
announcing it in advance. The 
ground assumption is that the evil 
of the only Jewish democratic state 
in the world knows no bounds, and 
evil must be countered with sophis-
tication.

Fatah tries constantly to reclaim its 
reputation as a liberation movement. 
Its top officials bomb their consti-
tuents with promises couched in 
resolute patriotic rhetoric that soon 
dissolve like soap bubbles. But the 

decision to stop buying calves from 
Israel is different. It’s a small part of 
Palestinian Prime Minister Moham-
mad Shtayyeh’s strategy to optimize 
the economic potential of each area 
of the West Bank and the Gaza Strip 
by capitalizing on its strengths, im-
proving the quality and reputation 
of its goods, creating new products 
and diversifying trade.

Promoting the agricultural sector 
and its products, some of which 
are bound for export, is the plan’s 
top priority. If economists have 
doubts about the plan’s feasibility, 
it’s because of Israeli control. And 
if cynics infer that its goal is to 
safeguard the pampered survival of 
Fatah’s dinosaurs, it should ne-
vertheless be said that Shtayyeh’s 
plan is based on a concept. That is 

Only anti-Semites don’t buy calves in Israel
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to say that despite the Israeli prohi-
bitions, Palestinian society can and 
must strive to expand its freedom of 
choice and action and to improve its 
position, economic and otherwise.
In the Jewish and democratic state, 
this concept is an unforgivable of-
fense. The Palestinians are refusing 
to be our vassals, and it’s common 
knowledge that only anti-Semites re-
fuse to be the vassals of the enlighte-
ned Jews. The upright response was 
to prohibit the export of Palestinian 
agricultural products. You want to 
export? Then buy calves from Israeli 
importers.

There’s nothing new about harming 
Palestinian agriculture. It’s long been 
an integral part of Israel’s domina-
tion over the Palestinians on both 
sides of the Green Line. Agriculture 
is land and it is water sources. It is 
witness to the rootedness of every 
Palestinian family here. It is liveli-
hood, history and wide open spa-
ces. Why did we come here, to this 
country, if not to erase and destroy 
all this? Israel’s calculated sabotage 
of agriculture in the Gaza Strip – 
farming and the sale of produce – is 
among the factors that brought it to 
its current catastrophic state. In the 
West Bank, settlers have pledged a 
holy oath to terrorize Palestinians 
out of their remaining lands and wa-

ter sources. Every day, army officers 
and jurists in the office of the Coor-
dinator of Government Activities in 
the Territories come up with new 
rules designed to prevent Palestini-
an from working their land, trapped 
behind the separation barrier, and 
the state euphemism machine an-
nounces “state land,” that is, giving 
Palestinian land to Jews.

In the best Judeo-Israeli tradition of 
“Vengeance is mine,” Bennett and 
his henchmen in COGAT (admi-
nistration in the territories) hope 
to sic the Palestinian farmers on 
their leaders, to force them to back 
down. Let us hope, then, that the 
Palestinian Authority finds a way to 
minimize the harm to each farmer, 
as it has promised, and that bonds of 
trust, partnership and solidarity can 
be built among the PA, the Palesti-
nian consumers and farmers. In the 
meantime, perhaps there will be a 
miracle, and a few countries will 
come to their senses and tell Israel, 
“The buck stops here,” because they 
can no longer use their taxpayers’ 
dollars to compensate for the econo-
mic blows that Israel keeps landing 
on the Palestinians.

https://www.haaretz.com/israel-news/.
premium-only-anti-semites-don-t-buy-
calves-in-israel-1.8525745

JIPF årsmöte den 29 Mars 2020 kl. 15
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JIPF’s Handlingsprogram

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

Verksamhetsprogram
För att arbeta för ett förverkligande av föreningens målsättning vill JIPF:
1.  Verka bland Judar i Sverige och stimulera till debatt 
 om det politiska läget i Mellanöstern.
2.  Påverka den allmänna opinionen i Sverige.
3.  Stödja de krafter i Israel som verkar för fred.
4.  Motarbeta antisemitism, antiarabism, islamofobi och 
 alla former av rasism.
5.  Presentera och belysa olika aspekter av judisk och palestinsk historia,
 kultur, filosofi, etik m.m.

JIPF-bladet
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 40.
Gåvor tas tacksamt emot på
plusgiro 475 29 17-7


