
 

Kallelse till JIPF:s årsmöte den 2 april 
2022


  
Den 2 april har JIPF årsmöte! Det kommer att bli i två delar: Mellan kl 15 och 
kl 17 har vi ett seminarium om antisemitism. Efter en halv timmes paus äger 
själva årsmötet rum mellan kl 17.30 och kl 20. Se kallelsen som gick ut 
separat tidigare. 
  

Mejla i så fall till anjems@gmail.com – när du har anmält dig, får du veta var 
mötet kommer att äga rum och du får även ZOOM-länken. 

 

Välkommen! Hälsningar,

Styrelsen 

		

	Inbjudan till JIPF:s Pesach Seder 
På Södermalm måndag den 18. April, kl. 15


Anmälningar tas emot av Nina på ninbergman@gmail.com eller 
0702056872 inte senare än den 11 april. 

Adress och tips hur man tar sig dit med offentliga transportmedel skickas 
efter anmälan.


Det är knytkalas, så att alla förväntas ta med något att äta och dela med sig 
efter förmåga. Vin till självkostnadspris finns till försäljning. Matze kommer att 
finnas. Ta gärna med er en Hagada.


Det uppskattas om aktivister kan vara på plats redan kl. 14.15 för 
förberedelser och kan stanna ett tag för städningen efteråt.


Välkomna


Nr 1, Mars 2022
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Ledare 
Ryssland under Putin har överfallit sitt grannland Ukraina. Den ryska 
aggressionen är ett flagrant brott mot folkrätten och förhoppningsvis hamnar 
Putin och hans gelikar någon dag inför den internationella brottmåls-
domstolen i Haag. Det ukrainska folket förtjänar all sympati och hjälp i sin 
kamp för frihet och oberoende. Reaktionen i Europa både från enskilda 
människor, företag, institutioner och regeringar har varit överväldigande. 
Aggressor Ryssland har blivit utsatt för en sanktionsstorm, som aldrig skådats 
i modern tid, där även sport och kultur inkluderas, som annars anses stå 
utanför politiken. Import av ryska varor stoppas (Boycott), företag lägger ner 
sina verksamheter i Ryssland (Desinvestment) och det ryska banksystemet 
kopplas bort från det internationella monetära transfereringssystemet SWIFT 
(Sanctions). Vad västvärlden har infört är inget annat än BDS. Detta kommer 
förhoppningsvis att bidra till att Ryssland hejdar sig.


Denna enorma BDS rörelse mot aggressorn Ryssland kommer förhoppnings-
vis också leda till insikten att man med dess hjälp kan bekämpa även andra 
folkrättsbrott och tvingar förövarna att ändra sin politik. JIPF kämpar i 
decennier nu mot Israels olagliga och brutala ockupation av Västbanken och 
Gaza. Hur förfärligt läget är för palestinierna kan läsas även i detta JIPF blad. 
 Att sätta press på Israel är nödvändigt och uppenbarligen möjligt, om det 
finns en politisk vilja. Israels ministerpresident Bennett reser till Moskva och 
Kiev för att profilera sig som fredsmäklare. Han vägrar dock att göra den korta 
resan till Ramallah för att seriöst förhandla med Abbas om en varaktig och 
rättvis fred med palestinierna. Ryssland är ett stort land med enorma resurser, 
det är inte Israel. Gideon Levy skriver att bara hota med att koppla bort Israel 
från SWIFT systemet, skulle leda till en politisk tvärvändning mot ockupatio-
nen. JIPF:s uppgift är bland annat att försöka påverka våra beslutsfattare i 
Sverige och Europa att agera i denna riktning för både palestiniernas och för 
de judiska israelernas skull.


JIPF behövs! Årsmötet stundar (se kallelse i bladet) och JIPF:s Seder äger 
rum kort därefter (se inbjudan). Där minns vi inte enbart våra förfäders 
befrielse från slaveriet i Egypten utan höjer också våra röster och glas för våra 
systrars och bröders befrielse från ockupationen i Israel/Palestina.


Ilan Cohen


Redaktion: Ilan Cohen, Jakub Srebro och Jorge Buzaglo
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”Det här är inte slutet på kommunism. Kommunism är en ideologi,” svarade 
Pnina Feiler dem som vågade lovprisa den ideologi som hon sedan 
barndomen hade omfattat fram till sin död denna månad vid en ålder av 98. I 
sitt långa liv har hon sett sin kibbutz privatiseras, brödraskapet mellan folken 
krascha på grund av den blodiga konflikten, solidariteten köras över av 
svinaktig kapitalism, och sina två barn lämna landet. Men ändå fortsatte hon 
att vifta med den röda fanan hemma hos sig och nynna revolutionens sånger. 
Hon klandrade Israel för mycket av det gemena i samhället.

 

”Jag gör det som en kommunist bör göra: visa solidaritet med förtryckta folk. 
Stå upp för att försvara den svage, den förtrycka, den nedtryckta,” sade hon i 
en intervju med Dalia Mevorach och Danny Dotan, ”Pnina Feiler en 
kommunistisk sjuksköterska,” med citat av Che Guevara som hänger på 
kylskåpet hemma hos henne: ”Låt oss vara realistiska, sträva efter det 
omöjliga.”

 

Fram till sina sista år åkte hon varje vecka till Västbanken för att som 
sjuksköterska behandla palestinierna. Hon pratade med dem på deras språk. 
Hennes identifikation med de förtryckta var total. Hennes kritiker, inklusive 
några i hennes familj, sade att hon var blind för verkligheten och ignorerade 
allt som krockade med hennes agenda. Till exempel donerade hon pengar för 
att inrätta ett bibliotek för Jenins barn, men hyllade även Zechariah Zabeidi, 
en terrorist som var ansvarig för mordet på israeler. För sin del kallade han 
henne ”Mother Pnina”.

 

Hon föddes i Lodz 1923 i familjen Neidorf. Hennes far, Elimelech, dog när hon 
var en liten, och hon växte upp med sin mor, Rachel Epstein, och sin bror, 
David. 1938 åkte de två för att besöka hennes bror som hade utvandrat till 
Israel. När de ville återvända till sitt hemland, bröt andra världskriget ut och 
deras liv räddades. Kvällen innan staten bildades, åkte hon till Beirut för att 
studera  medicin. Kriget 1948 avbröt hennes studier, och efter att ha avslutat 
dem i Israel, arbetade hon som sjuksköterska, bland annat i Assuta sjukhus.

 

Från och med 1940-talet var hon medlem i kommunistpartiet (MKI). 1967 
flyttade hon tillsammans med sin man, Eliezer Feiler (”Shomernik”), medlem i 
partiledningen, till kibbutz Yad Hana, högborgen för israelisk kommunism. 
”Hon ville leva närmare ideologin,” i stället ”på en plats där saker och ting ägs 
kollektivt,” sade hennes dotter Yael. ”Kibbutzen bojkottades av alla sionistiska 
partierna och andra kibbutzrörelser, och hon kom att stödja den,” hon var 
kibbutzens sjuksköterska.

 

På 1980-talet åkte hennes Eliezer Feiler, hennes man, tillsammans med en 
delegation vänsteranhängare från Israel för att träffa PLO-medlemmar i 
Rumänien. När han återvände, stod han inför rätta och dömdes för kontakter 
med ”fienden”.
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Dror emigrerade till Sverige där han gjorde karriär som tonsättare. 2004 
skapade han rubriker när han presenterade en installation av en blodfärgad 
bassäng med en bild på en terrorist som flöt runt i den. Den israeliska 
ambassadören förstörde verket i protest. Pnina och Dror deltog tillsammans i 
demonstrationer i Sverige där de kallade Israel för en ”mördarstat”, och 
fortsatte ”Våra ledare är mördare och krigsförbrytare med blod på händerna, 
deras plats är på en bänk med åtalade vid en rättegång i Haag,” sade hon. 
Hennes dotterson, Lev, som bor i Sverige, konfronterade henne och sade att 
hon var fjärran från verkligheten. ”Vad har du svalt?” Han frågade henne. ”Det 
kommunistiska giftet,” svarade hon.

 

Israel har utfärdat besöksförbud mot Dror efter att han deltog i protester mot 
belägringen av Gaza. Deras dotter Yael, doktor i teater, utvandrade också till 
Sverige, men återvände till Israel och var sambo med poeten Uzi Behar de 
senaste åren fram till hans död förra året. ”Mycket ordnade sig inte. Det är 
mycket synd för landet är vackert,” sade Pnina som var vid liv trots sin 
förkärlek för kolesterol, alkohol och cigaretter. Hon lämnade efter sig två barn, 
tre barnbarn och tre barnbarnsbarn.

 

https://www.haaretz.co.il/magazine/obit/.premium.HIGHLIGHT-
MAGAZINE-1.10618289?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native

 

Översättning: Anja Emsheimer


För Israels bosättare är det krig. Deras 
mål: Palestinsk mark – och kroppar               
  
De flesta våldsamma attackerna som begås av bosättare på Västbanken är 
inte slumpmässiga handlingar av huliganer. De utnyttjas i en strategi, ett 
politiskt mål som helhjärtat stöds av delar av den nuvarande israeliska 
regeringen

 

Ori Nir, Haaretz den 23 januari 2022

 


Helgens attack på israeliska fredsaktivister av våldsamma bosättare på 
Västbanken borde göra slut på alla försök att betvivla eller avfärda 
allvaret i vad som är en grotesk och accelererande terrorkampanj. Men 

kanske ännu mer oroande än försöken att blunda för bosättarvåldet är att 
missförstå eller förvränga bosättarnas mål.
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De flesta av bosättarnas 
våldsamma attacker på 
Västbanken är inte 
slumpmässiga 
handlingar av sporadisk 
huliganism. De 
extremistiska 
bosättarnas våldsamma 
attacker utnyttjas för en 
strategi, ett politiskt mål 
som israeliska politiker -
  inbegripet då en del 
ledamöter i den 
nuvarande 
koalitionsregeringen – 
helhjärtat stödjer.

 

Medan så har varit fallet 
sedan jag bevakade 
dessa våldsamma 
handlingar för Haaretz 
sedan sent 1980-tal till 

mitten av 1990-talet, har målen för våldet växlat.

 

För att bättre förstå den strategin och sättet som våldet hjälper denna är det 
värt att åter undersöka det så kallade fenomenet med ”prislappen”, som i 
över ett och ett halvt årtionde lade grunden för det vi ser idag.

 

”Prislapp” var en strategi som en ung bosättaraktivist 2007 la sig till med, ofta 
stödd av erfarna ledare i bosättarrörelsen, för att avskräcka den israeliska 
regeringen och dess brottsbekämpande organ från att montera ned brottsliga 
bosättningar som uppförts på Västbanken utan tillåtelse av regeringen och i 
strid med israelisk lag.

 

Dessa proto-bosättningar, kända som olagliga utposter, var (och är 
fortfarande) bosättarnas sätt att utöka sina fotavtryck vid en tid då den 
israeliska regeringen stoppade etableringen av nya, auktoriserade, ”officiella” 
bosättningar.

 

Bosättarnas ledare stödde högljutt aktivt motstånd mot regeringens försök att 
montera ned utposter. Det här motståndet gick gradvis över i våldsamheter 
och vandalisering av palestinsk egendom och att ibland fysiskt skada 
palestinier. Hårdheten i handlingarna var typiskt nog inte så stor – graffiti, att 
punktera däck, hugga ned träd – för att undvika ansvarsutkrävande, att inte 
alltför mycket fjärma sig från den israeliska folkopinionen och att lämna rum 
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Judiska bosättare kastar sten på palestinska hus 
i byn Burqa på Västbanken:´Våld för att plåga, 
terrorisera och driva ut palestinier har ökat 
dramatiskt´ Foto: AP Photo/Majdi Mohammed 



för en eskalering. De flesta attackerna ägde rum direkt efter att olagligt 
byggda hus hade  rivits ned av israeliska myndigheter.

 

De extremistiska bosättarna hoppades att genom att initiera dessa attacker 
skulle de hindra att lagen tillämpades och tillåta olagliga utposter att bli 
fullbordade bosättningar.

Den taktiken fungerade. Israeliska regeringar, både de två under Benjamin 
Netanyahu och nu de under Naftali Bennett och Yair Lapid, vidtar sällan 
åtgärder för att montera ned olagliga utposter. De nuvarande uppgår till 
ungefär 120 stycken på hela Västbanken.

 

Samtidigt, och särskilt under Donald Trumps fyraårsperiod, ändrade den 
israeliska regeringen sin policy gentemot olagliga utposter från att tillämpa 
lagen till att legalisera det uppenbart olagliga. Officiellt så. Försöket med 
legalisering följdes av en regeringskampanj – understödd av bosättarna och 
deras lobby i Knesset och regeringen – för att stärka Israels grepp om Area C 
på Västbanken.
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En palestinier i byn Qira på Västbanken står vid en bil vars däck judiska 
bosättare påstods hade skurit sönder och sprayat bilen med en bild på 
Star of  David och med hebreisk graffiti Foto: AP Photo/Majdi 
Mohammed



Area C, ca 61 procent av Västbanken där alla israeliska bosättningar ligger, 
betecknades av Osloavtalet som ett område under full israelisk administrativ 
och säkerhetskontroll. Men det var inte tänkt att annekteras av staten Israel. 
Största delen av det skulle enligt tidigare israelisk-palestinska förhandlingar, 
bli en del av den blivande staten Palestina.

 

Medan den förre premiärministern Netanyahu flirtade med idén om att 
annektera Area C,  meddelade Naftali Bennett för precis två år sedan i 
försvarsdepartementet, att ett ”forum för att kämpa för ett framtida Area C” 
skulle bildas. Naftali Bennett är en före detta ledare för bosättarnas Yesha 
Council och offentliggjorde tidigare en plan för att annektera Area C.

Målet var att uppmuntra israeliskt bosättarbygge och att legalisera utposter 
samt att försöka hindra palestinskt byggande i Area C. I praktiken var målet 
en de facto-annektering av Area C. Vid den tiden sade Bennett: ”Staten 
Israels policy är att Area C tillhör Israel. Vi är inte FN.” Medan detta inte fick 
stöd i den officiella policyn i Bennett-Lapid-regeringen, fortsätter en 
smygande annektering.
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Israeliska bosättare rättar till en stor Davidsstjärna i den nyligen upprättade 
illegala utposten Eviatar som syns från den närbelägna palestinska byn Beita, 
nära staden Nablus på Västbanken, förra året. Foto: AP Photo/Majdi 
Mohammed.



Att flytta olagligt byggande i olagliga utposter har allt annat än upphört, och 
regeringen anslöt de flesta av de olagliga utposterna till Israels nationella 
vattensystem och till elnätet.

 

För bosättarna signalerade Bennetts framstöt 2019 ett paradigmskifte, en stor 
seger och en möjlighet. Nu är regeringen formellt sett på deras sida och 
arbetar aktivt med dem för att legalisera det olagliga, att stödja ett bedrägligt 
verktyg som använts för att systematiskt beslagta palestiniers mark och 
fördriva palestinier.

 Ja, under de senaste åren blev detta bosättarnas strategiska mål, deras 
imperativ. Och bruket av anti-palestinskt våld för att plåga, terrorisera och 
fördriva palestinier har ökat dramatiskt. Det är ett verktyg för att driva ut 
palestinier, för att maximera israelisk närvaro där och minimera palestinsk 
närvaro. Så enkelt är det.

 

Med regeringsvind i seglen har bosättarna under de senaste åren utkämpat 
ett i deras syn nollsummekrig i Area C. Och – i krig som i krig – när man slåss, 
använder man våld.

 

Enbart brottsbekämpande åtgärder är inte tillräckligt för att få bosättarvåldet 
att avta, för förövarna att åka fast och för att anse själva våldet som ytterst 
olagligt. Ett verkningsfullt försök måste inbegripa en politisk förändring.

 

Israels regering måste skilja sig från våldets egentliga mål: Att utan någon rätt 
roffa åt sig mark. Annars kommer förövarna att fortsätta att se sig själva som 
att de på uppdrag av staten agerar för att flytta fram sina mål.
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Genom det krossade fönstret på deras hus kan man 
se en palestinsk familj efter en bosättarattack från 
olagliga utposter vid den näraliggande byn al-
Mufagara på Västbanken, nära Hebron, förra året. 
Foto: AP Photo/Nasser Nasser



Ori Nir, Haaretz tidigare korrespondent på Västbanken och i Washington, 
är vice chef för Peace Now:s offentliga angelägenheter. Twitter: 
@OriNir_APN 
 

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-for-israel-s-settlers-it-s-war-
their-target-palestinian-land-and-bodies-1.10559557?
fbclid=lwAR1NoHv3jgPiOeBvTk2sGY9UOiESl3JiuDjsn_yaign=ffaea53ac3-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_28_12_40&&utm_medium=email&utm_medium
=email&utm_term=0_58603c60d-ffaea53ac3-82761379

 

Översättning: Anja Emsheimer


Syftet med bosättarterrorism
 

Edo Konrad Magazine +972, den 28 januari 2022

 

Den här artikeln gavs ursprungligen ut i ”The Landline”, +972:s veckobrev. 
Prenumerera här.

 


Fredagsmorgonen den 21 januari körde en grupp av judiska israeler upp 
till byn Burin på norra Västbanken för att följa med bönder när de 
planterade olivträd. Handlingen, som leddes av The Olive Harvest 

Coalition (vars medlemmar hjälper till med att skydda palestinska bönder) och 
Rabbis for Human Rights, är en ganska vanlig tilldragelse på de ockuperade 
territorierna. Så är det särskilt i Area C, som helt står under israelisk militär 
och administrativ kontroll, där palestinier rutinmässigt möter både bosättare 
och arméns våld.

 

Drygt en timme efter att volontärerna började plantera, kom bosättare ner från 
den näraliggande utposten Givat Ronen, som byggts olagligt, t.o.m. enligt 
israelisk lag, och började attackera aktivisterna vilket fick minst åtta personer 
att behöva uppsöka sjukhus.

 

Ministern för allmän säkerhet, Omer Barlev, fördömde händelsen, som delvis 
fångades på video, som en ”terroristattack”. Men trots det ovanligt hårda 
språket från en israelisk tjänsteman, har inte en enda gärningsman gripits en 
vecka senare.

 

Den våldsamma händelsen var bara den första i en rad av bosättarattacker 
förra veckoslutet. Under den veckovisa protesten mot fördrivningar i Sheikh 
Jarrah, använde en känd högeraktivist pepparspray mot demonstranter, och 
en annan högerman drog upp något som troligtvis också var en pistol med 
pepparspray och sköt mot demonstranterna. Nästa dag gick bosättare från 
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den notoriskt våldsamma utposten Havat Ma´on i South Hebron Hills in i byn 
A-Tuwani i de palestinska jordbruksområdena, och kastade sedan stenar och 
hotade palestinska bönder och vänsteraktivister. Den 24 januari kastade 
bosättare sten på palestinier och palestinskägda företag i staden Huwara 
strax söder om Nablus, medan man firade för att framhäva att en bosättare 
hade frigivits från fängelse, han hade dömts för att förra året ha angripit 
palestinier. Minst tre palestinier sårades i attacken.

 

Dessa angrepp är knappt ett pip på ett år då bosättarattacker på palestinier 
har ökat i försök att driva bort dem från deras mark. Under det gångna året 
har +972 och Local Call avslöjat ett antal fall där bosättare och soldater 
samarbetade för att döda palestinier på Västbanken.

 

Inför veckans nyhetsbrev talade jag med Daniel Roth, medgrundare till 
Solidarity of Nations – Achvat Amim, en plattform som stödjer aktiva grupper 
och direkt engagerar sig i verkligheten på marken i Israel-Palestina, och en av 
aktivisterna som var i Burin den dagen (och som sårades av en sten som en 
bosättare kastade på honom). Vi talade om vad han hade bevittnat, syftet 
med bosättarvåld, och vad aktivister kan och borde göra för att skydda sig.

 

Den här intervjun har redigerats vad gäller längd och tydlighet.

 

Berätta för mig vad som hände i Burin den dagen.

 

Vi gick upp till byn den morgonen i avsikt att plantera olivträd tillsammans 
med några bönder där. Just den jordbiten som vi var på låg i utkanten av 
staden, uppe på kullen, strax under bosättarutposten Givat Ronen, strax öster 
om Burin. För fyra år sen hotades den palestinska markägaren av 
säkerhetsvakten i utposten, och blev tillsagd att om han vågade bruka 
marken skulle de  ”straffa honom”. Eftersom bonden inte hade brukat marken 
på många år, tänkte han att det här skulle vara ett tillfälle att försöka komma 
tillbaka till den. Det här hotet hängde över honom i åratal, och 
bosättarterroristerna gjorde allvar av sitt hot och kom ner för att attackera 
oss.

Vi höll precis på att avsluta planterandet av 50 träd på just den marken. Vi 
tittade upp och såg mellan 15 och 25 bosättare som sprang ner med dolda 
ansikten, stora stenar, påkar och burkar med bensin i. De gick genast mot de 
två bilarna som var volontärernas, och började krossa fönstren. En av bilarna 
var full med volontärer som lyckades fly. Men den andra bilens ägare stod 
nära den när en bosättare hällde bensin över hela utsidan och insidan innan 
han tuttade på den. När bilen brann, riktade bosättarna genast sin 
uppmärksamhet på vem som än var inom räckhåll. De började puckla på 
volontärerna med påkar, kastade stenar på folks ansikten – inklusive mitt – 
och slog folk i huvudet vilket gjorde att minst åtta personer måste åka till 
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sjukhus. Personen som organiserade aktionen måste stanna kvar på 
sjukhuset i 48 timmar efter att ha fått handen opererad.

 

Vid något tillfälle sprang bosättarna upp för kullen och försvann. De som först 
kom var faktiskt palestinska brandmän som kom och släckte den brinnande 
bilen och flyttade folk från platsen, eftersom fordonet var nära att explodera. 
Den israeliska armén kom efter ett tag och tittade på ett par skador i 
huvudena.

 

Lämnade aktivisterna in ett klagomål mot bosättarna?

 

Några, inklusive jag själv, lämnade in klagomål.

 

Har någon av bosättarna arresterats eller tagits in på förhör?

 

Inte vad jag vet. I onsdags kväll attackerade några bosättare från Givat Ronen 
en gränspolis och skar sönder däcken på hans fordon. Det här hände efter att 
armén meddelade att den skulle förstöra några byggnader i utposten efter 
bosättarattacken.

 

Vad tänkte du när attacken ägde rum?

 

Det är svårt att minnas exakt vad som pågår i ens huvud när man attackeras, 
och det är inte första gången som jag har attackerats av bosättare. När jag 
ser tillbaka på vad som hände - en del av mig oroade sig för att se till att folk 
var utom räckhåll för bosättarterroristerna. När jag såg någon som var orörlig, 
gick jag över till dem för att vara med dem.

 

 

Jag har sett videon, som jag filmade, om och om och om igen för att se vad 
det var jag såg i det ögonblicket. Det är just det här speciella ögonblicket när 
man ser bosättaren hälla bensin över bilen som om det inte var nåt. Vid nåt 
tillfälle går bilens ägare,  han är klart äldre, till bosättaren för att försöka att 
antingen resonera med honom eller skydda sin bil. Bosättaren, som varken 
tänker eller förstår nåt, bara svingar sin påk rakt i huvudet på bilägaren. Det 
kunde ha dödat honom.

 

https://twitter.com/i/status/1484496248912723971

 

Jag fortsätter att se tillbaka på det ögonblicket. Det får mig att gå tillbaka till 
känslan av att vara omringad av våldsamma människor som man inte kan 
resonera med. Det är en skrämmande känsla.

 

Kan du sätta in den här särskilda attacken i det bredare sammanhanget 
med bosättarvåld?
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Bosättarvåld ökar, både enligt min erfarenhet och statistiskt sett. Det är viktigt 
att pausa och säga att för palestinier är det här våldet en daglig verklighet. De 
som skadades i just den här attacken råkade vara israeliska judar, vilket är 
orsaken till att den fick den uppmärksamhet i media som den fick. Palestinier 
upplever detta slags våld dag ut och dag in på de ockuperade territorierna, 
både av bosättare och armén. Det är rakt igenom systematiskt.

 

Så medan den erfarenheten var särskilt hemsk för mig, var den här attacken 
en del i ett större system som verkar för att  hålla palestiniers liv fortsatt kvar i 
fruktan för våld.

 

Hur borde vi förstå bosättarvåldets funktion som en del av israeliskt 
styre över de ockuperade territorierna?

 

Först och främst är det inte bara bosättare som agerar våldsamt. Det 
övergripande målet är att tvinga palestinierna bort från sina hem, särskilt i 
Area C, och helt bort från landet, eller åtminstone till bantustans i Area C 
[under palestinskt styre] för att ytterligare begränsa vart de kan ta sig eller ha 
tillgång till sina resurser. Allt detta är en del av Israels större och pågående 
policy att ta över maximalt med mark och så mycket som möjligt begränsa 
antalet palestinier på den marken. Det är den övergripande policyn, och det är 
den plattform som bosättarvåld existerar på.

 

Jag försöker komma ihåg att båda dessa saker är sanna: att detta är den 
dagliga verkligheten för palestinier som lever under ockupation och apartheid 
och att just den här attacken var hemsk för mig och alla som genomled den. 
Jag tror inte att någon av oss – judiska volontärer eller palestinier från Burin – 
kommer att glömma den snart.

 

Vilken roll har armén och polisen när dessa bosättarattacker äger rum?

 

Det vanligaste är att armén agerar som nån som driver på och förstärker det 
hela under bosättarattacker. Deras fel är att tro på bosättarna. Videofilmer 
från South Hebron Hills visar soldater som spelar på sina telefoner medan 
bosättare attackerar palestinier. Personligen har jag sett poliser titta på när 
bosättare utförde en mordbrand i en grotta [där palestinier bor] i South 
Hebron Hills. Ibland stöter man på en befälhavare som är lite mer 
eftertänksam eller vill att det är lugnt just den dagen, men ockupationen utgår 
inte från rättssäkerheten. Den är en militärdiktatur.

 

Finns det någon träning som aktivister kan få innan de går ut i fält om 
hur de kan handskas med bosättares eller arméns våld?
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Det finns det, men mycket mer träning behövs och den behöver spridas 
mycket mer. Först och främst borde folk känna till sina rättigheter när de 
möter de israeliska myndigheterna.

 

På ett taktiskt, strategiskt, ideologiskt plan är det viktigt för folk som är 
engagerade i detta arbete att fullt ut förstå tänkesättet bakom 
ickevåldsmotstånd och skälet till att använda det. Många människor kanske 
säger ”Nåja, men varför slår ni inte bara tillbaka på bosättarna?” Eller 
”Självklart måste ni vara kvar på marken – ni måste skydda träden.” Det de 
inte inser är att maktstrukturen som den ser ut just nu inte tillåter oss att 
skydda träden. Man kan inte skydda träden så länge som ockupationen 
existerar. Man måste plantera dem och veta att de kanske rycks upp nästa 
dag för det är det som de palestinska bönderna ni följer ber om. Man måste 
veta att man kan behöva skydda sig själv i det ögonblick man slår tillbaka, 
men vad det egentligen kommer att bli är att få statens hela makt ner till 
palestinierna man står tillsammans med – inte till er.

 

En sak som driver mig är idén att vi är engagerade i den här rörelsen därför 
att den framtid vi ser är en framtid med jämlikhet och rättvisa och 
självbestämmande för alla. Den framtid som folk där ute försöker skada och 
tror på är en framtid för dem och endast dem. Det är därför som det är så 
oerhört viktigt att förstå de ideologiska, strategiska och taktiska aspekterna i 
vad ickevåldsmotstånd innebär, och vad det innebär att bygga upp en rörelse 
i solidaritet med människor som lever under dess regim.

 

Edo Konrad är chefredaktör för +972 Magazine.

 

https://www.972mag.com/edition/settler-violence-burin-palestinians/?
utm_source=General+Mailing+List&utm_campaign=3c46b25b=d-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_06_54&utm_medium=email&utm_term=0_5860
30c60d-3c46b25bOd-82761379

 

Översättning: Anja Emsheimer


”Vi är här för att sätta press på byn”: 
Israeliska trupper erkänner att deras 
policy är kollektiv bestraffning
  
Den israeliska armén har utsatt Dir Nizam för nästan total avspärrning och 
våldsamma anfall sedan december. Och soldater är öppenhjärtiga med varför 
de gör så.

Yuval Abraham, Magazine +972, den 24 januari 2022
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Denna artikel publicerades i samarbete med Local Call.


I närmare två månader har israeliska soldater utdömt de 1000 invånarna i 
den palestinska byn Dir Nizam till kollektiv bestraffning; de påstod att det är 
ett svar på att barn kastar sten på fordon som kör förbi. Den 1 december 

2021 stängde armén alla tre infarterna till byn som ligger norr om Ramallah på 
den ockuperade Västbanken, och satte upp en checkpoint med en spikremsa 
vid den enda infarten som hade lämnats öppen för trafik.

 

Sedan dess har israeliska soldater varit stationerade vid infarten 24 timmar 
om dygnet och noggrant kollat varje passerande bil, frågat passagerare, 
öppnat väskor och fotograferat ID-kort. Ibland håller de på i timmar med att 
stoppa alla som rör sig in och ut från byn.

 

Soldaterna stannar inte bara utanför byn; de har kommit in i Dir Nizam vid 
minst 14 tillfällen sedan avstängningen började för att arrestera folk, 
genomföra undersökningar eller ”avskräckande åtgärder” mot byborna. De 
har t.o.m. gått in i byns skola vid tre olika tillfällen.

 

Den kollektiva bestraffningen av Dir Nizam var skenbart för att få barnen att 
sluta kasta sten, men incidenter då barnen kastat sten har faktiskt ökat sedan 
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Israeliska soldater leder en checkpoint vid infarten till den palestinska byn Dir 
Nizam på den ockuperade Västbanken, den 11 januari 2021. (Rachel Shor)



armén stängde byn – och det verkar inte finnas någon plan på att sluta snart. 
Jag besökte området förra veckan och frågade soldaterna vad exakt de de 
gjorde där:

 

Kan jag få fråga vad syftet är med den här checkpointen?

 

”Javisst. Vi är här eftersom grupper av barn i åldrarna 8 till 16 år eller så 
kastar tegelstenar, små stenar på förbipasserande fordon på Väg 465, nära 
byn Dir Nizam... Checkpointen som vi har satt upp här är till för att sätta press 
på själva byn. Vi gör så att vuxna kommer för sent till jobbet på morgonen, vi 
gör verkligen det dagliga livet svårt för dem. De vuxna är medvetna om vad 
som händer med de unga barnen, och de är mot det. De vill inte att de kastar 
sten.”

 

Så det här är egentligen en form av kollektiv bestraffning som påtvingats 
byn?

 

”Just det. Det är kollektiv bestraffning av hela byn. Påtryckningarna på de 
vuxna, ´de äldste i stammen´ som de kallas här, kommer att få dem att sätta 
press på de små barnen och därför kommer de att sluta att kasta sten.”

 

Okej. Är det något som du tycker är meningsfullt? Att straffa tusen 
människor på grund av några barn?

 

”Det är antingen det eller de andra lösningarna som inte alltid är de 
trevligaste. Minst sagt.”

 

Vad menar du med andra lösningar?

 

”Idag har vi mycket avancerade sätt för att identifiera barn, stenkastarnas 
ansikten. Om vi aktiverar dessa metoder, kan vi arrestera dem. Och de här 
barnen kommer att placeras där de behöver placeras.”

 

Det nya ´normala´

 

Tvåhundra meter från checkpointen, bredvid skolan, samlades åtta barn runt 
omkring mig – den äldsta gick i elfte klass, den yngsta i andra klass, de flesta 
av dem i grundskolan. När jag frågade hur den militära närvaron påverkade 
dem, började de skratta. Varje gång någon talade, avbröts han av andra.

 

”De arresterade mig,” sade en femteklassare med en trasig ryggsäck. ”De 
slog mig,” skrek en annan pojke. ”Jag kastar sten,” skrek en annan som gick i 
fjärde klass och sen sprang klumpigt nerför vägen.
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Atmosfären förändrades tack vare en pojke, Ahmad Nimer, som inte 
skrattade. Blicken i hans bruna ögon såg äldre ut än hans ålder på 13 år, och 
när han såg mina försök att få till ett seriöst samtal, sade han, ”Jag kan 
berätta för dig hur armén påverkar mig.” Alla tystnade.

 

”Min pappa kör alltid bilen, min mamma sitter bredvid honom och jag sitter 
bak,” sade han när gruppen samlades kring honom. ”Sedan soldaterna satte 
upp checkpointen, stoppar de dem. De säger till mina föräldrar på hebreiska, 
´vart ska ni gå?´ och fotograferar deras ID-kort. Ibland får de oss att gå ut från 
bilen, ibland säger de till dem eller mig: ´varför kastar barn sten?”

 

Och vad säger du?

 

”Inget. Jag sitter i baksätet och tittar på min pappa.”

 

Och vad tänker du?

 

”Ingenting. Jag tänker inte på nånting. För mig är det här normalt.”

 

Resten av barnen nickade. ”Det är normalt,” sade Tamer, en tolvåring med 
kortklippt hår. ”Samma dag som de kom in i vår skola, svimmade jag av 
tårgasen och vaknade hemma några minuter senare.”

 

Tamer hänvisar till det som hände den 9 december: enligt vittnesmål och 
videos kom israeliska soldater den dagen till byns skola på eftermiddagen 
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En grupp barn som bor i Dir Nizam, den 11 januari 2021. (Rachel Shor)



efter skolslut, frågade ut elever på gården och letade efter barn som kastade 
sten. ”De  gick genom klassrummen och sade att de letade efter någon som 
kastade sten,” säger Adham som är 16 år. ”En massa tårgas och 
chockgranater kastades på gården.”

 

Sedan soldaterna hade börjat att kollektivt bestraffa byn, har de börjat gå in i 
skolan tre gånger; det senaste intrånget ägde rum förra veckan, den 18 
januari då lektionerna börjar kl 8.45.

 

Soldaternas våldsamma intrång var väldokumenterat i videofilmer som elever 
och lärare hade tagit, de var direkta vittnen till angreppen. I en av dem kan 
man se soldater som slår och sliter en elev i elfte klass bort från hans klass 
medan läraren försöker att skydda honom med sin kropp och skriker: ”Detta 
är en skola, gå ut härifrån!”


I en helt annan video binder soldater för ögonen på samma pojke, nära 
skolgården, medan man i bakgrunden kan se grundskoleelever ta sig genom 
grindarna och springa till sina klassrum. En annan video visar en grupp 
soldater gå över skolans basketplan, och knuffa två anställda. Två elever 
arresterades: den första,  Ahmad al-Ghani, släpptes nästa dag; den andra, 
Ramez Muhammad, är i skrivande stund kvar i förvar.

 

”De brukar ta med barn i några timmar, åka med dem i jeepen, smälla till dem 
i ansiktet några gånger, fråga dem varför de kastade sten och sen ta dem 
tillbaka till byn,” sade Adham. På morgonen den 5 januari till exempel gick 
armén in i Dir Nizam och häktade nio barn men förde tillbaka dem några 
timmar senare. Man tog dem inte till polisstationen för förhör och inte heller 
för att ställa dem inför rätta.

 

´De får barnen att hata dem ännu mer´

 

Arin, en 43-årig invånare i Dir Nizam, sade att av alla följder av policyn med 
kollektiv bestraffning påverkas hennes barn mest av arméns nattliga räder. 
”Soldaterna förhör pojkar precis här, och flera gånger kastade de 
chockgranater och tårgas på gatorna – för att väcka alla,” sade hon.

 

Den 2 december kl 22.30 till exempel kunde en säkerhetskamera på ett av 
husen i byn dokumentera soldater som kastade nio chockgranater ut på 
huvudgatan mellan husen. Utifrån kameravinkeln är det omöjligt att förstå 
hela sammanhanget, men soldaternas kroppsspråk är avslappnat, och man 
kan inte se att stenar kastades innan chockgranaterna kastades.

 

”Alla i huset vaknade direkt,” erinrade sig en äldre kvinna vid namn Fatima, 
vars hus ligger på den gatan. ”På senaste tiden har jag inte kunnat sova om 
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natten, varken jag eller barnen,” sade en annan kvinna, 80 år, som bad om att 
inte namnges.

 

”I en månad nu frågar mitt barnbarn mig varje natt, ´Mormor, låste du dörren 
hårt?´ Han frågar tre gånger per natt,” sade Arin. En som ännu inte kastat sten 
säger till sig själv, ´Nu ska jag börja kasta sten för vad spelar det för roll? Vare 
sig jag kastar sten eller inte så blir alla ändå straffade.´ De får barnen att hata 
dem ännu mer.”




Den nya checkpointen ligger nära byn på en väg i byn som förenar den med 
Väg 465; även betongblock lades nyligen där. ”Den enda dagen då vi kan 
koppla av utan kollektiv bestraffning är deras helgdag, sabbaten. På lördagar 
finns ingen checkpoint där på morgonen, men den kommer dit igen på 
kvällen,” sade Fatima.

 

Elham, 32 år, med sin lilla son som gungade i hennes armar, pratade med mig 
om ett möte efter att ha kommit in i byn i hennes bil. ”Min son var med mig i 
baksätet. Soldaten sade till honom: ´Varför kastar du sten,´ och min son sade, 
´Jag kastar inte sten,´ och soldaten sade: ´Du ljuger. Jag såg dig.´
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Arin, en invånare i Dir Nizam, den 11 januari 2021. (Rachel Shor)



”Min son var med mig på jobbet idag, från kl sju på morgonen,” fortsatte 
Elham. ”Så jag försökte säga till soldaten att han inte kastade sten eftersom 
jag såg honom hela dagen ända sen i morse. Men soldaten sade bara, ´Tala 
hebreiska, jag förstår inte arabiska.´”

 

Ni kontrollerar luften vi andas´

 

Likt i de flesta byarna på Västbanken ligger största delen av Dir Nizams 
marker i Area C (med 4,7 procent i Area B) där Israel på ett effektivt sätt 
hindrar palestinier från att bygga i nästan alla fall, t.o.m. på deras egen privata 
mark. ”Jag bor nära bosättningen Halamish, och hela dagen hovrar en 
drönare över våra huvuden och tar foton för att försäkra sig om att vi inte har 
byggt något på vår mark. Om något har byggts, kommer armén och förstör 
det,” sade Fatima.

 

Halamish, även känt som Neve Tzuf, är en israelisk bosättning med ca 1500 
invånare. Den bildades i november 1977 på en plats som före 
Sexdagarskriget fungerade som jordansk militärbas. En israelisk militärorder 
möjliggjorde att ca 600 dunams mark exproprierades, ägd av invånarna i Dir 
Nizam och Nabi Saleh. ”Fantastisk panoramautsikt, 25 minuter från Modi´in,” 
kan man läsa på den expanderande bosättningens webbsida som 
marknadsför nya lägenheter.

 

Palestinska invånare säger att militären nyligen hindrade dem från att odla sin 
mark på områden nära bosättningen med tung utrustning såsom traktorer. 
Jaber Musab, en bonde vars hus vetter mot Halamish, säger att han hela livet 
arbetade för judiska israeler i närliggande Herzliya och även Halamish. Till 
skillnad från sina israeliska grannar kan han inte lämna Västbanken utan ett 
tillstånd från armén. Jag frågade honom varför barn i byn kastar sten, och han 
svarade på hebreiska: ”Därför att ni kontrollerar luften som vi andas.”Och sen 
var han tyst.

 

I december valdes Nasser Mazhar, en äldre bonde och god vän med Musab, 
till ledare för byrådet i Dir Nizam – det enda val som ägt rum som planerat 
efter att den palestinska myndighetens ordförande, Mahmoud Abbas, ställde 
in president- och parlamentsvalen i maj förra året. Den tidigare ledaren för 
rådet, Bilal Tamimi, lämnade byn: ”Jag kunde inte längre bo där på grund av 
problemen med armén,” förklarade han för mig på telefon från Ramallah. 
Musab påpekade att även hans bror hade nyligen lämnat byn, ett fenomen 
som han sade har ökat beroende på den kollektiva bestraffningen.

 

”Man lämnar byn i en kvart och hinner eftersökas två gånger, medan man gått 
ut och kommit tillbaka,” sade Mazhar i sitt vardagsrum; hans blyga 12-åriga 
barnbarn satt och lyssnade i soffan mitt emot. ”Varje gång jag passerar, säger 
de till mig: ´Ge oss namnen på barnen som kastar sten,´ fastän de faktiskt har 
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kameror. Soldaterna kontrollerar oss eftersom vi är i Area B och C. De 
ansvarar för vår säkerhet; vi är inte ansvariga för deras säkerhet.”

 

Att stänga av läkare och sjuksköterskor

 

Sedan den kollektiva bestraffningen började, har israeliska soldater stängt av 
byn helt fyra gånger i intervall på mellan en och sju timmar. För tre veckor 
sedan, under en av dessa avstängningar, nekade soldater en grupp läkare 
och sjuksköterskor från Ramallah att komma in – de kom från den lokala 
kliniken för att titta till invånarna.

 

Under den senaste månaden har gymnasielärare som kommer från andra 
palestinska städer två gånger nekats att lämna eller komma in i byn, något 
som alltså avbröt skoldagen. ”Alla barnen var glada att stanna hemma,” 
skrattade Shadi, det blyga barnbarnet. Han visade mig en videofilm i sin 
mobil den 7 december som visade en lång rad med lärare som stoppats vid 
checkpointen. ”Det är herr Jumans bil, läraren,” sade han. Soldaterna släppte 
in lärarna efter ca tre timmar.
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Utsikt över Halamish, den israeliska bosättningen, tagen inifrån Dir Nizam, 
den palestinska byn på vars marker den byggdes, den 11 januari 2021. 
(Rachel Shor)



Shadi och hans vän, som båda går i årskurs nio, tog mig ut på en rundtur i 
byn när solen började gå ner. Jag frågade dem om de höll till i Ramallah. ”Till 
Tel Aviv!” sade Shadi kanske på skämt. ”Det är nära, titta,” pekade han mot 
horisonten där vi kunde se stadens byggnader och havet.


Tel Aviv ligger 30 kilometer bort när kråkan flyger från den belägrade byn. På 
himlen hovrade stora flygplan på låg höjd. Ben Gurion Airport ligger bara 20 
kilometer härifrån; Shadi, liksom de andra palestinska invånarna på 
Västbanken, är inte tillåtna att flyga ut därifrån. De kontrolleras av oss och 
arbetar för oss, men de har inte någon flygplats.

 

På vägen ut, nära checkpointen, mötte jag en palestinsk invånare i min ålder 
som kom tillbaka från jobb i Herzliya. Han åker dit varje dag för att renovera 
hus och behöver få inresetillstånd av armén. ”Jag åker iväg kl 3 på 
morgonen,” sade han. ”Soldaterna är vid checkpointen redan så där dags.” Vi 
pratade länge, och han bad mig att inte publicera hans namn av rädsla att 
nekas inresetillstånd.

 

”Hela resan tillbaka från jobbet oroar jag mig för vad som kommer att hända 
vid checkpointen,” sade han. ”Nyss när jag passerade den, var jag med min 
mamma. Hon hade varit och handlat. Soldaterna  sade till mig att gå ut ur 
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Utsikten från Dir Nizam över de närbelägna kullarna inne på den ockuperade 
Västbanken, den 11 januari 2021. (Rachel Shor)



bilen och lägga innehållet i väskorna framför dem. Jag sade till dem att köttet 
skulle bli smutsigt, och till slut lät de mig ta upp det i stället för att lägga ner 
det. En av dem frågade mig: ´Varför kastar ungarna sten?´ Jag sade till 
honom: ´De är barn.´ Och han sade: ´Så länge de fortsätter, kommer vi att 
fortsätta att straffa er.”

 

Av en analys att döma och jämförelse med data mellan The Telegram group of 
Hashomer Judea and Samaria – en bosättarorganisation som uttömmande 
dokumenterar palestiniers stenkastande på Västbanken – och Dir Nizams 
Facebooksida, som rapporterar om arméns aktioner i byn, tycks det som att 
soldaterna vanligtvis stänger av helt och hållet efter bosättargruppens 
rapporter om stenkastning på Väg 465.

 

Tidigt förra året blev Rivka Teitel, en 30-årig israel, allvarligt skadad när en 
sten som kastats på hennes bil nära Dir Nizam, träffade henne i huvudet. För 
ca två veckor sedan  blev en palestinsk medborgare i Israel också lätt skadad 
av en sten som kastats i området. Det här var de enda incidenterna med 
stenkastning i Dir Nizam som förorsakade skador under det senaste året.

 

Sedan armén stängt av området den 1 december, har incidenterna med 
stenkastning i området ökat rejält. I genomsnitt kunde 10 gånger fler 
incidenter med stenkastning dokumenteras än under perioden innan den 
kollektiva bestraffningen infördes, och militären har gått in i byn sex gånger 
oftare för att arrestera människor, för utredningar eller avskräckande åtgärder.

 

Vi frågade talespersonen för IDF om soldater hade beordrats att straffa byns 
invånare, och om kollektiv bestraffning är en uttalad policy i armén på de 
ockuperade territorierna. Svaret fastslog: ”På sista tiden har antalet 
terroristincidenter på gräsrotsnivå ökat signifikant, inbegripet att kasta sten 
och molotovcocktails på fordon på Väg 465. Som en del av att hantera detta 
är IDF:s styrkor verksamma i området enligt operativa bedömningar genom 
både öppen och hemlig aktivitet.”

 

Yuval Abraham är en journalist och aktivist baserad i Jerusalem.   

 

https://www.972mag.com/collective-punishment-dir-nizam/?
utm_source=General+Mailing+List&utm_campaign=ffaea53ac3-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_28_12_40&utm_medium=email&utm_medium=
email&utm_term=0_586030c60d-ffaea53ac3-82761379

Översättning: Anja Emsheimer
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Protester i Negevregionen i södra Israel 
har mötts med brutalitet
  
Tungt beväpnad israelisk polis sprutade massor med tårgas från drönare 
medan man öppnade eld med gummibelagda metallkulor

Riya Al´Sanah, Independent den 20 januari 2022




Förra torsdagen samlades tusentals människor i Naqab-regionen (Negev) i 
södra Israel, för att protestera mot att palestinska beduinsamhällen 
tvångsförflyttades – och svaret från den israeliska staten var brutalt.


 

Tungt beväpnad israelisk polis sprutade massor med tårgas från drönare 
medan man öppnade eld med gummibelagda metallkulor. Tre människor 
träffades rakt i ansiktet och behövde opereras. En av dem, Talib al-Sa´aydeh, 
drabbades av inre blödningar.
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Händelserna i Naqab utlöste en våg av demonstrationer i olika palestinska 
samhällen. Foto: Waleed Alobra



 

Demonstrationen kom efter tre dagars oavbruten strid, ledd av invånarna i 
byn Al-Sua´a som kämpade mot The Jewish National Funds (JNF)  initiativ till 
skogsplantering – en quasistatlig organisation – med stöd av de israeliska 
myndigheterna. Inget enkelt ”grönt” initiativ, detta är skogsplantering som ett 
sätt att  fördriva och tvångsförflytta invånarna.

 

Som en fortsättning på det bosättarkoloniala talet, som alltid har 
kännetecknat sionistiska bosättningar i Palestina, hävdar JNF och israeliska 
tjänstemän att beduinerna inte gör anspråk på privat egendom och att 
marken ägs av staten.

 

Skogsplantering har en lång historia i Palestina som ett politiskt verktyg för 
israeliska myndigheter -  som använts för att dölja historien av palestinsk 
närvaro genom att plantera skog över ruinerna av palestinska byar som 
förstördes under Nakban. Det har också varit ett system för att behålla 
marken och hindra tvångsförflyttade samhällen från att återvända. Den tänkta 
marken utgör värdefull jordbruksmark – det som pågår är därför en attack på 
människors själva levebröd och kan ses som ett förebud inför deras 
tvångsförflyttning.

 

I speciellt Naqab är skogsplantering bara ett sätt för Israel att tvångsförflytta 
palestinska beduiner och undanröja deras närvaro på större delen av marken.

 

Byn Al-Sau´a är en av trettiosex palestinska beduinbyar i Naqab som Israel 
vägrar att erkänna. Ca 100 000 av regionens 300 000 palestinska befolkning 
lever i sådana byar. Dessa döms av Israel ut som ”olagliga” och är fråntagna 
grundläggande tillgång till infrastruktur och samhällsservice. Alla dessa byar 
ska utraderas och deras invånare tvångsförflyttas.

 

Det är orsaken till varför de som har organiserat sig och protesterat bedömer 
attacken på Al-Sau´a som mycket mer allmän än en enskild bys öde. Det är 
också orsaken till varför konfrontationerna med JNF och beväpnade 
polisstyrkor började med de lokala invånarna – men så sakteliga fick fart då 
fler från regionen ställde upp.

 

Vid förra veckans demonstration var demonstranterna framför allt unga – helt 
säkert något som återspeglar det faktum att över 50 procent av Naqabs 
palestinska beduinbefolkning är under 17 år gammal. Även kvinnor var 
mycket starkt representerade, något som alltmer speglar den palestinska 
kampen som helhet.


Stämningen var mycket beslutsam och öppen för självförsvar och 
konfrontation – man förstod att följderna av denna mobilisering var, och är, 
kännbara. Förutom det tidigare nämnda brutala våldet som israeliska styrkor 
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använde, har vågor av arresteringsräder ägt rum i syfte att krossa människors 
mod.

 

Som den 19 januari då ca 150 människor sedan den 10 januari hade 
arresterats, ca 40 procent av dem minderåriga, 17 av dem kvar i häkte. Fem 
demonstranter hålls kvar av Israels säkerhetstjänst och nekas något juridiskt 
ombud. Massarresteringar är en vanlig strategi som israeliska myndigheter 
använder som en disciplineringsmekanism mot dem som skulle våga 
protestera mot sin fördrivning.

 

Händelserna i Naqab utlöste en våg av demonstrationer i olika palestinska 
samhällen. För palestinier är kampen i byn al-Sau´a och i Naqab i allmänhet 
inte en begränsad kamp, utan en kamp där de kan se en välbekant berättelse 
om fördrivning och tvångsförflyttning. Graden av våld som använts för att 
kväva protester bevisade i praktiken att oavsett deras medborgarstatus 
(palestinier i Naqab är israeliska medborgare) möter palestinier överallt flera 
israeliska säkerhetsstyrkor.

 

Dessa sammanlänkade, dynamiska krafter av enhet i motståndskraft och mot 
förtryck var själva andan i maj 2021 – när palestinier överallt reste sig mot 
förflyttningen som ägde rum i Sheikh Jarrah, Jerusalem.

 

De aktuella händelserna visar att den låga som tänts i dessa dagar inte hade 
släckts -  inklusive i Naqab, en region som Israel så intensivt har försökt att 
politiskt skilja från en bredare palestinsk mobilisering. De nuvarande 
protesterna mot fördrivning och tvångsförflyttning indikerar att den absoluta 
kontroll som Israel uppfattar sig ha är en illusion.

 

Det enda sättet vi har här är att fortsätta att kollektivt bygga en grundval för 
handling. Israel har i åratal arbetat på att krossa gräsrotsorganisering. Så 
enda sättet att fortsätta att gå framåt är att bygga strukturer som arbetar i 
våra intressen – skilt från det politiska etablissemanget.

 

I slutändan kan Naqab inte skiljas från resten av Palestina, om vi ska uppnå 
någon meningsfull förändring, säkra vår värdighet och få våra samhällen – 
och deras mark – erkända.

 

Riya Al´Sanah är en palestinsk forskare och aktivist från byn Lakiya i 
Naqab-regionen

https://www.independent.co.uk/voices/palestine-israel-negev-protests-
afforestation-b1997014.html?
utm_source=General+Mailing+List&utm_campaign=ffaea53ac3-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_28_12_40&utm_medium=email&utm_term==_5
86030c60d-ffaea53ac3-82761379

Översättning: Anja Emsheimer
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Whoprofits:	
Resistance to an afforestation initiative carried by the Jewish National Fund 
(JNF) – a quasi-state body – with the support of the Israeli authorities, bought 
attention to ongoing processes of dispossession and forced displacement of 
Palestinian Bedouins in the Naqab region.	

Visit Map - Tools of Dispossession in the Naqab: Development & Military 
Projects:	

https://whoprofits.org/naqab/	
Who Profits is an independent research center dedicated to exposing the 
role of the private sector in the Israeli occupation economy. 


Det grymma, småaktiga dödandet av en 
antiockupationsaktivist
Hajj Suleiman, en äldre man i antiockupationsrörelsen, blev överkörd av en 
bärgningsbil när han protesterade mot en israelisk ”operation” att konfiskera 
bilar i hans by.

 

Av Ben Ehrenreich, The Nation, den 21 JANUARI 2022

 


Måndagen den 17 januari marscherade en skara på hundratals sörjande 
över kullarna ovanför beduinsamhället Umm al-Kheir på den 
ockuperade Västbanken. Längst fram i processionen låg kroppen av 

byns patriark, Hajj Suleiman Eid al-Hathaleen, nerslagen två veckor tidigare 
av israelisk polis, nu inlindad i en palestinsk flagga. Som död såg han nästan 
outhärdligt liten ut. Levande var hans närvaro, fastän han inte kunde ha varit 
mer än några inches över fem fot lång, stor nog för att fylla himlen över South 
Hebron Hills och dalarna som sträckte sig till öknen nedanför. Hajj Suleiman 
var ständigt närvarande, vare sig det handlade om protester ute eller 
konfrontationer med den israeliska militären eller polisen. Han var alltid långt 
före, oförskräckt inför soldaterna och bosättare med sina gevär; han stod upp 
för sitt folks rätt att leva på sin mark. Han dog som han levde, utan rädsla.
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Ingen kan klaga över en brist på begravningar på Västbanken på senare tid . 
Under det senaste året har israeliska styrkor dödat mer än 300 palestinier, 
nästan en fjärdedel av dem var barn. Hajj Suleiman var långt upp i 70-
årsåldern, men hans död drabbade mig hårt, och inte bara därför att jag 
kände honom. Hans brorson Tariq Salim al-Hathaleen berättade en gång för 
mig, ”Det finns inte många som Suleiman i världen.” Och han hade rätt. Hajj 
Suleiman var som en virvelvind i mänsklig gestalt. Hans rent anarkistiska 
värdighet, hans envishet och hans mod var av det slag som inte kan hänvisas 
till ett politiskt program. Villkoren kring dödandet av honom är nästan alltför 
smärtsamma för att berättas – alltför grymma, alltför småaktiga, alltför fega, 
alltför perfekt typiska för Israels ockupation.


Hajj Suleiman var fortfarande en ung man tidigt på 1980-talet när israeliska 
bosättare anlände i Umm al-Kheir. Hans far hade decennier tidigare köpt 
marken där  efter att ha tvingats bort från Tel Arad i norra Naqaböknen, åren 
efter att Israel hade grundats. (Fördrivningarna i och med Nakba kan 
knappast sägas ha slutat: över 100 palestinier har arresterats när de kämpade 
mot fördrivning i Naqab bara den här månaden, medan rivningar och 
förflyttningar fortsätter i Jerusalem.) Bosättarna med stöd av militären, tog en 
del av det och fortsätter att ta mer. De kallade sitt samhälle för Carmel. Den 
israeliska regeringen försåg dem med elektricitet, asfalterade gator, rinnande 
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Hajj Suleiman Eid al-Hathaleen är omringad av israelisk gränspolis när han 
försöker hindra israeliska myndigheter från att förstöra hans hus den 9 
augusti 2016, i byn Umm al-Kheir. (Hazem Badfer/AFP via Getty Images)



vatten och rikligt med taggtråd. Umm al-Kheir fick order om rivning jämte 
kränkningar, trakasserier, död.

 

Under de följande decennierna har det varit lätt att se styrkan i orättvisorna 
som ockupationen upprätthåller. På ena sidan av Carmels stängsel finns ett 
prydligt tomtområde med röda hustak. På den andra, bara några yard bort, 
drygar familjen Hathaleen ut sitt levebröd med sina fårflockar och fält vid 
sidan om spillrorna av husen som israeliska trupper gång på gång har 
förstört. Soldater patrullerar området mellan dem.

 

Det är Umm al-Kheirs otur att ligga inom över 60 procent av den mark på 
Västbanken som faller under den israeliska  militärens fulla administrativa 
kontroll. Israeliska myndigheter vägrar rutinmässigt att bevilja palestinier 
byggnadstillstånd vilket innebär att nästan varje byggnad i byn är olaglig. 
Soldater kommer med jämna mellanrum för att schakta bort alla hus som har 
byggts sedan den senaste rivningsrundan. För några år sedan släpade de 
bort en bärbar toalett. När än de har kommit, har Hajj Suleiman varit där och 
lett byn i en fredlig protest. Han hade arresterats fler gånger än vad någon 
kan komma ihåg, och han har lagts in på sjukhus minst en gång tidigare.

 

Israelisk kontroll når in i varje aspekt av livet under ockupation. Ingen 
byråkratisk detalj utelämnas. Att registrera en bil är alltså alldeles för dyrt för 
palestinier så i de fattiga och isolerade byarna i South Hebron Hills, där det 
inte finns någon kollektivtrafik, litar många på oregistrerade fordon för sitt 
uppehälle, vilket innebär att leva i rädsla för israelisk polis.

 

På eftermiddagen den 5 januari kom polisen till Umm al-Kheir på en 
”operation” för att bogsera bort oregistrerade bilar. När folk i samhället hade 
kommit ut för att protestera, körde en bärgningsbil på Hajj Suleiman, som, 
enligt Förenta nationernas pressmeddelande, ”hade protesterat fredligt på 
vägen... och borde ha varit klart synlig för föraren av bärgningsbilen och 
poliserna... som var närvarande då det hela inträffade.” Föraren fortsatte att 
köra, körde över honom och släpade med hans kropp 10 meter. Polisen 
skyndade iväg från området medan Hajj Suleiman fortfarande låg på marken, 
med invärtes blödningar och med bruten skalle, rygg, revben och bäcken. Det 
var hans grannar som fick ringa efter ambulans.

 

Hajj Suleiman levde i 12 dagar till på intensivvården i ett sjukhus i Hebron. När 
jag talade med Tariq på kvällen när hans farbror hade dött, var han 
fortfarande chockad. Om de hade mist någon annan i Umm al-Kheir, 
berättade han för mig, kunde det inte ha gjort mer ont.

 

För några år sedan, i lyckligare tider, stod jag vid utkanten av byn med Tariq 
och hans kusin Eid som är Hajj Suleimans son. De pratade om Hajj Suleiman, 
hans excentriska drag, hans mod, hans styrka. Det var sent på dagen, 
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solljuset avtog, vinden ven genom dalarna. Hajj Suleiman var redan över 70 år 
då men jag såg honom aldrig vila. Jag tror inte att jag någonsin såg honom 
stå stilla. Han arbetade jämt och ständigt, gick ut varje dag med  fåren och 
getterna, skötte om djuren. Det var ett hårt arbete. Jag hade gått ut med 
honom en gång och svimmade nästan av hjärtslag när bara halva morgonen 
hade gått.

 

Tariq och Eid sörjde båda att de så mycket hade försökt att vara som 
Suleiman – så disciplinerad och så tålmodig – men misslyckades alltid. 
”Suleiman var emot auktoriteter – judisk auktoritet, palestinsk auktoritet, han 
bryr sig inte,” sade de. När Rami Hamdallah, som senare var premiärminister 
för den nationella palestinska myndigheten, besökte Umm al-Kheir 2016 efter 
ännu en runda med husrivningar, hade alla män samlats i ett stort tält uppe i 
byn. ”De lade kuddar på marken för Hamdallah och hans rådgivare, hans 
säkerhet och alla andra.”Suleiman satt med benen i kors på marken mitt emot 
dem och kritiserade Hamdallah rakt upp i ansiktet för hans regerings 
oförmåga. ”Han bryr sig inte,” sade de. ”Suleiman accepterar inte någon 
annan auktoritet än Guds.”

 

I en timme, kanske två, turades Tariz och Eid om att berätta historier om 
Suleiman, vinden försökte rycka till sig deras ord men misslyckades. Alltid, 
sade Eid, hade hans far sagt till honom att inte oroa sig. ”Om soldaterna 
kommer, oroa dig inte. Om de förstör husen, oroa dig inte. Vad kan de göra? 
”Så mycket som redan hade tagits ifrån dem. ”Vi har inget att förlora,” sade 
Eid. ”Vad kan vi förlora?”

 

Nu har de även förlorat Hajj Suleiman. Världen har krympt. Må hans mod fylla 
dem som han har lämnat kvar.

  

https://www.thenation.com/article/world/hajj-suleiman-death/?
utm_source=General+Mailing+List&utm_campaign=ffaea53ac3-
EMAIL_CAMPAIGN_2033_01_28_12_40&utm_medium=email&utm_term=0
_586030c60d-ffaea53ac3-82761379  

Översättning: Anja Emsheimer
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Varför kritisera Israel när grymhet på 
annat håll i världen är värre?
 

Amira Hass, Haaretz den 4 januari 2022

 


Varför kritisera Israel när Kinas fängelser och förvarsanläggningar är 
mycket hemskare än dem där palestinier hålls i förvar för att de kämpar 
mot den israeliska ockupationen? Grymheten i det administrativa 

förvaret (utan någon rättegång, utan någon tidsgräns, baserat på instruktioner 
från Shin Bets säkerhetstjänst) bleknar i jämförelse med systemet i 
bostadsövervakningen på en anvisad plats som tillåter kinesisk polis att hålla 
kvar människor i förlängt förvar utan rättegång och utan kontakt med sina 
familjer.

 


•       Utnyttjandet av utländska arbetare i Qatar och Förenade 
Arabemiraten är även värre och mer okontrollerat än utnyttjandet av 
palestinska arbetare av deras israeliska arbetsgivare.


•       Nedtystandet av dissidenter i Ryssland är dödligt och det är på 
regeringens direkta order. I Turkiet möter dissidenter långvarigt 
fängelsestraff utifrån falska anklagelser. I Israel riskerar inte judar, som 
vågar avvika från den självupptagna synen om hur underbara vi är och 
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att tvista om det rådande narrativet, att hamna i livsfara och förlängt 
fängelsestraff. De flesta av dem förlorar inte heller sina jobb eller löner.


 

Som mest blir de inte befordrade i den akademiska världen, poliser kommer 
att slå dem om de åker till Sheikh Jarrah i östra Jerusalem för att demonstrera 
och gäng från bosättarutposter kommer ibland att attackera dem i sitt 
sökande efter omväxling från sina rutinattacker på palestinier. De kan resa 
utomlands (om pandemibegränsningarna tillåter) utan att vara rädda för att 
deras mat är förgiftad med radioaktiva ämnen, och de kan lyckas att öppet 
publicera kritiska och skarpa nyhetssajter.

 


•       Antalet fattiga brasilianare som mördats av brasilianska poliser 
överskrider antalet palestinska medborgare i Israel och invånare i 
Jerusalem som dödats av israeliska poliser. (Från januari till oktober 
2019 dödade polisen i Rio de Janeiro 1546 invånare i räder i stadens 
favelas där 1,4 miljoner människor bor.)


 

•       I länder som Australien och Nordamerika inte bara fördrev och 

utvisade bosättarkolonialismen hela folkgrupper, de dödade dem 
också. Livet i fattigdom och elände i de flesta samhällena med 
ursprungsbefolkningar som fördrivits och utvisats och hänsynslöst 
dödats råder en pågående Nakba, men av det blir det inga rubriker.


 

Och så vidare. Så om Israel inte är värst av dem alla, jämfört med andra 
länders förflutna och idag – varför är de då värst av dem alla?

 


•       Därför att nu ligger ansvaret på oss och det är vårt eget hantverk. Vi, 
judarna, vårt lands mest uppskattade medborgare. Vårt institutionali-
serade våld, med vapen och med lagar, både fysiskt och psykologiskt 
dödliga, har skadat och fortsätter att skada miljontals med människor. 
Även nu medan dessa rader skrivs.


 

•       Jämförelsen med det som är värre i andra länder (”palestinierna 

borde se vad som händer i Syrien, då skulle de sluta att klaga”), är 
inte gjord för intellektuella syften utan för att ge legitimitet för att 
fortsätta vår institutionaliserade orättvisa.


 

•       De flesta av de nämnda staterna och deras likar utgav sig inte eller 

utger sig inte för att vara demokratiska, än mindre att vara ”den enda 
demokratin” i sin region. Och likheten mellan oss och det unga 
Förenta staterna i slutet av 1700-talet och på tidigt 1800-tal är inte en 
tillfällighet. Medan ett frihetens och jämlikhetens språk talades, 
ägnade man sig åt att utvisa och fördriva ”indianerna” och utövade 
slaveriets vämjeliga regim. Det var en demokrati för vita män (i början 
måste de även äga egendom), precis som Israel idag är en demokrati 
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för judar, en quasi-demokrati för sina arabiska medborgare och ingen 
alls för alla de andra palestinierna.


 

•       Därför att Israel känner sig så bekväma med att vara en länk i det 

kontinuum som finns i det globala historiska fenomenet av europeisk 
bosättarkolonialism. Sedan 1990-talet har de en gång för alla bevisat 
hur naturlig och helig Israel anser sin bosättnings- och fördrivnings-
verksamhet vara medan den under täckmantel av förhandlingar med 
palestinierna gjorde allt för att omintetgöra ett fredsavtal som PLO 
kunde godkänna (baserat på två stater och längs gränserna enligt 
avtalet den 4 juni 1967). Det bestäms av ett begär efter fastigheter 
som resulterar i fördrivning. Och detta i en värld av postnationella 
befrielsekrig och efter att stater har uttryckt viss ånger för brotten mot 
inhemska samhällen som var en del av dessa staters skapelse.


 

•       USA:s inrikesminister Deb Haaland är registrerad medlem i Laguna 

Pueblo Nation i New Mexico och den första amerikanska indianen 
som leder en kabinettsbyrå. Att president Joe Biden utnämnt henne 
vittnar om det historiska, institutionella och juridiska erkännandet av 
de förintelser som europeisk kolonialism har begått. Vi, vars kolonia-
lism är anakronistisk (den började efter att kolonialism började för-
svinna i andra länder, och den sträcker sig till denna dag), fortsätter 
att ge vår inrikesminister och vår försvarsminister makten att fördriva 
och utvisa palestinier. Vi är mycket långt ifrån – avståndet förorsakar 
ännu mer lidande – att utse lagstiftaren Aida Touma-Sliman eller före 
detta lagstiftaren Heba Yazbak till inrikesminister.


 

•       Därför att vi både terroriserar och disciplinerar historia: Vi brydde oss 

om att skapa en svepande definition på antisemitism, som inbegriper 
kritik av Israel och opposition mot sionism, och ve den som tänker 
annorlunda. Och så utelämnade till exempel den brittiska dagstid-
ningen The Guardian i sin första dödsruna över ärkebiskop Desmond 
Tutu, att alls nämna hans oavbrutna kritik av Israel och jämförelsen 
mellan dess regim och den som torterade de svarta i Sydafrika under 
apartheidtiden. I kölvattnet av en online-petition med protest mot 
utelämnandet och ett krav på rättelse och ursäkt, publicerade tid-
ningen ”När Desmond Tutu försvarade palestiniernas rättigheter, 
kunde han inte ignoreras,” av Chris McGreal, tidigare korrespondent 
för Guardian i Jerusalem och Johannesburg.


 

•       Därför att våra dissidenter inte riskerar att förlora sina liv eller sina 

löner eller att fängslas – tystnaden, att stå vid sidan om och oviljan att 
veta och involveras (de flesta israelers val) tvingar till större ansvar för 
att vara partners i brott, på oss och på framtida generationer.
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•       Därför att vi rättfärdigar våra orättvisor och vårt krav på att fortsätta 
med dem utifrån de sex miljoner judar som mördades av det 
nazistdominerade Europa.


 

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.HIGHLIGHT-why-criticize-
israel-when-cruelty-elsewhere-in-the-world-is-worse-1.10513302?
lts=1641450825340

Översättning: Anja Emsheimer


Läs här om orsaken till att FN:s 
Generalförsamling kritiserar Israel mer 
än alla andra stater tillsammans
Om Israel fortsätter att ignorera FN-resolutioner, kan de emotse en växande 
frustration i det internationella samfundet och fortsatt kritik från världen varje 
år.

 

Peter Larson

 

Den 2 januari 2022 av Mondoweiss

 


2021 kunde FN:s generalförsamling återigen med överväldigande 
majoritet godkänna 14 resolutioner med syfte att kritisera Israel (och ge 
stöd till palestinierna). Endast en handfull länder (bland dem USA, 

Kanada och några få små önationer i Stilla havet) stödde Israel. Några andra 
avstod från att rösta.

 

Församlingen avhandlar SAMMA (eller nästan samma) motioner varje år, och 
alla fördömer Israels upprepade kränkningar av resolutionerna från FN:s 
generalförsamling.

 

Exempel:

 


•       Man fördömer bosättningarna

•       Man bekräftar palestiniernas rätt till självbestämmande

•       Man förkastar israelisk annektering av östra Jerusalem

•       Stöd till palestinskt flyktingorgan (UNRWA)


Sedan staten Israel bildades 1948 har FN:s generalförsamling antagit fler 
resolutioner med kritik av Israel än  ALLA  ANDRA STATER TILLSAMMANS!!

VARFÖR??
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Palestinier: ”Israeliska kränkningar av mänskliga rättigheter är 
väldokumenterade”

 

För palestinska aktivister och anhängare av mänskliga rättigheter runtom i 
världen är svaret uppenbart.

 

Israeliska kränkningar av palestiniers mänskliga rättigheter är flagranta och 
väldokumenterade.

 

Rapporter från en rad olika organisationer inklusive FN, Internationella 
brottmålsdomstolen, B´Tselem, Human Rights Watch och Amnesty 
International lämnar inga tvivel om att Israels handlingar förtjänar att 
fördömas. Upprepade rapporter från FN:s särskilda rapportör om mänskliga 
rättigheter i de palestinska territorierna har lyft fram övergrepp på 
Västbanken, i Jerusalem och i Gaza. Även israeliska organisationer som 
Association for Human Rights in Israel (ACRI) och Breaking the Silence är 
kritiska till israeliska aktioner. Så det är inte förvånande att FN är tydliga i sitt 
fördömande.

 

Israeler: ”Det är Israel man ger sig på. Varför bara Israel?”

 

De som försvarar Israel är upprörda. ”Varför så stort fokus på Israel när det 
finns många andra länder i Mellanöstern och på andra håll vars kränkningar 
av mänskliga rättigheter är minst lika allvarliga som de på Västbanken?” 
frågar de. ”Säkerligen förtjänar även Saudiarabiens offentliga prygel och 
halshuggningar, Egyptens fruktade fängelser och Jordaniens hemliga polis 
lika mycket kritik som Israel.”


Dessutom, påpekar Israels anhängare - många av länderna som röstar mot 
Israel är själva seriella människorättsförbrytare. Så varför denna dubbelmoral?

 

Den underliggande misstanken är förstås, ibland fastslagen, ibland bara 
antydd, att FN tillämpar en dubbelmoral och ibland avslöjar en 
bakomliggande antisemitism.

 

Ändå finns det skäl till det speciella fokuset. Låt oss undersöka dem.

 

The Global South: ”Det är europeisk kolonialism”

 

193 medlemsstater ingår i Förenta nationerna. Tre fjärdedelar av dem var 
fortfarande kolonier 1947 när beslutet fattades att ge en del av Palestina till 
europeiska judiska flyktingar för att bilda en egen stat. The Global South 
känner inget ansvar för förintelsen, ej heller delar man den europeiska känslan 
av skuld. FN:s generalförsamling är det största forumet där The Global South 
kan presentera sin antikoloniala fråga för världen. Man ser Israel främst som 
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ett fall för europeisk kolonialism och känner sig berättigade att motsätta sig 
det.

 

FN:s perspektiv är tydligt: ”Israel har förpliktelser gentemot FN och FN 
har förpliktelser gentemot invånarna i det tidigare Palestina”

 

Som FN:s generalförsamling konstaterade för ett år sedan:

 

”Förenta nationerna har ett ständigt ansvar för Palestinafrågan tills frågan i 
alla dess aspekter är löst på ett tillfredsställande sätt i enlighet med 
internationell legitimitet.”

 

Israel har ett unikt förhållande till Förenta nationerna. 1947 föreslog FN:s 
generalförsamling i sin  resolution 181 att man skulle bilda en ny judisk stat 
utifrån det historiska Palestina. Den godkändes med 33-13 och 10 nedlagda 
röster. Israel anammade snabbt FN:s resolution 181. Deras egen 
självständighetsförklaring citerar FN 181 som ett erkännande av deras 
existensberättigande.

 

Medan 55 % av det historiska Palestina ”tillerkändes” den nya judiska staten, 
omfattade resolution 181 även föreskrifter om hur minoriteter i var och en av 
de två nya staterna skulle skyddas. Dessa inbegrep:

 


•       ”Ingen diskriminering av något slag skall göras mellan invånarna på 
grund av ras, religion, språk eller kön.”


•       ”Alla personer inom statens jurisdiktion skall vara berättigade till lika 
lagskydd.”


•       ”Ingen expropriering av mark som ägs av en arab i den judiska 
staten (eller av en jude i den arabiska staten) skall tillåtas utom för 
offentliga ändamål.”


 

Men det blev snabbt klart för det internationella samfundet att sionistiska 
styrkor inte hade någon avsikt att respektera många av FN:s bestämmelser. I 
själva verket hade sionistisk militia redan på Israels självständighetsdag den 
14 maj 1948, intagit mer mark än vad man hade tilldelats enligt FN-planen, 
och fördrivit över 350 000 palestinier.

 

FN:s generalförsamling svarade med att i december 1948 rösta igenom en 
annan resolution (194) som bekräftade att dessa flyktingar har rätt att 
återvända och att få kompensation. (Omröstningen blev 35-15 med 8 
nedlagda röster.)

 

När Israel några månader senare sökte medlemskap i FN, lovade man att 
respektera alla relevanta FN-resolutioner. FN var delat i huruvida Israel faktiskt 
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skulle bli antaget, men USA:s och Europas dominans i FN beviljades Israel 
medlemskap i FN.

 

Men medan Israel antog den del av FN:s förslag som gav dem en judisk stat, 
trotsade Israel FN-förslaget genom att:

 


•       Man tog mycket mer mark än vad som föreslagits i delningsplanen 
(78 % mot 55 % av det historiska Palestina);


•       Man tog över Jaffa och intog västra Jerusalem;

•       Man fördrev över 750 000 palestinier;

•       Man konfiskerade deras egendom;

•       Man förstörde över 400 byar;

•       Man hindrade flyktingar från att återvända; och

•       Inskränkte de medborgerliga rättigheterna för de palestinier som 

stannade kvar i Israel.

 

Som den tidigare generalsekreteraren Kofi Annan sade i sina kommentarer 
efter att ha lämnat FN 2006, Israels trots mot FN:s bestämmelser är plågsamt 
och en varböld för FN.

 

”Misslyckandet med att uppnå en arabisk-israelisk fred förblir för FN ett djupt 
inre sår lika gammalt som organisationen själv, […] en plågsam varböld som 
följaktligen känns i nästan varje mellanstatligt organ och kansli.”

 

”Ingen annan konflikt bär på en sådan stark symbolisk och känslomässig 
laddning som även påverkar människor långt bort från konfliktzonen.”

 


–      Kofi Annan, Interventions (2011), p. 254

 

Slutsats: både princip och ståndpunkt

 

UNGA:s upprepade voteringar (förkortat UN General Assembly, AE) som 
fördömer Israel och stödjer palestinierna, grundar sig inte på att Israel är den 
värsta missbrukaren av mänskliga rättigheter i världen. Det finns andra som är 
lika dåliga eller kanske värre.

 

Ej heller är det därför att hela världen är antisemitisk. Många av de länder som 
röstar till stöd för palestinska rättigheter har aldrig haft några viktiga judiska 
samhällen.

 

Den grundläggande orsaken är att Israel, en medlem i FN, fortsätter att 
ignorera de löften man gav FN när man antogs som medlem 1949 och 
upprepade FN:s varningar om ockupationen 1967.
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Men det finns också ett viktigt element av politiskt ställningstagande. Det 
årliga antalet resolutioner om ”Palestinafrågan” ger The Global South ett 
forum för att högljutt kungöra sin opposition mot  effekterna av europeisk 
kolonialism. Till och med några ganska reaktionära regimer, som Saudiarabien 
och de andra staterna som antagit Abrahamsavtalet, röstade till stöd för 
palestinierna i UNGA-resolutionerna.

 

Politik är ofta en blandning av principer och ståndpunkter. Men om Israel 
fortsätter att ignorera FN-resolutioner, kan de se fram emot växande 
frustration i det internationella samfundet och  årligen fortsatt kritik från 
världen hos UNGA.

 

2021 Mondoweiss

 

https://www.commondreams.org/views/2022/01/02/heres-why-un-general-
assembly-criticizes-israel-more-all-other-states-combined

 

Översättning: Anja Emsheimer

 

The Gobal South - https://globalsouthstudies.as.virginia.edu/what-is-global-
south


Amnesty: ISRAELS APARTHEID MOT 
PALESTINIER - ETT GRYMT SYSTEM 
AV DOMINANS OCH ETT BROTT 
MOT MÄNSKLIGHETEN 

Israeliska myndigheter som utövar apartheid mot palestinier måste hållas 
ansvariga, säger Amnesty International i dag i en ny kritisk rapport. Rapporten 
kartlägger hur Israel upprätthåller ett system med förtryck och dominans av 
det palestinska folket. Det gäller både palestinier i Israel och de ockuperade 
palestinska områdena (OPT), samt palestinska flyktingar i andra länder.


Amnesty International, Publicerad: 1 Februari 2022
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En palestinsk familj står och tittar ner mot ruinen efter att deras hus rivits i 
Rafah, södra Gaza, den 16 maj 2021. ©AFP via Getty Images 

Den omfattande, 182 sidor långa rapporten “Israel’s Apartheid against 
Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity” 
dokumenterar hur Israel upprätthåller ett system som går att likställa 

med apartheid enligt folkrätten. Inom det här systemet utför Israel storskaliga 
konfiskeringar av palestinsk mark och egendom, tvångsförflyttningar, 
utomrättsligt dödande, begränsar rörelsefriheten drastiskt för palestinier och 
förvägrar dem nationalitet och medborgarskap. Det här är kränkningar som 
enligt Amnesty International utgör apartheid, som är ett brott mot 
mänskligheten enligt Romstadgan och Apartheidkonventionen.


Amnesty uppmanar Internationella brottmålsdomstolen (ICC) att inkludera 
brottet apartheid i sin pågående utredning i de ockuperade palestinska 
områdena, och vädjar till alla länder att använda universell jurisdiktion för att 
ställa de ansvariga för apartheid inför rätta.


– Vår rapport visar den sanna vidden av Israels apartheidregim. Oavsett om 
de bor i Gaza, östra Jerusalem, Hebron eller Israel, behandlas palestinier som 
en underlägsen folkgrupp som systematiskt nekas sina rättigheter. Vår 
slutsats är att Israels grymma politik, med segregation, fördrivning och 
exkludering inom alla områden den israeliska staten kontrollerar, tydligt utgör 
apartheid. Det internationella samfundet är skyldigt att agera, säger Agnès 
Callamard, Amnesty Internationals generalsekreterare.
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– Det finns inget som kan rättfärdiga ett system byggt på ett utdraget, 
institutionaliserat och rasistiskt förtryck av miljontals människor. Apartheid hör 
inte hemma i vår värld och länder som väljer att ursäkta Israel kommer att 
hamna på fel sida av historien. Regeringar som fortsätter att förse Israel med 
vapen och skydda landet från ansvar i FN stödjer apartheidsystemet, 
underminerar den internationella rättsordningen och förvärrar det palestinska 
folkets lidande. Det internationella samfundet måste inse verkligheten bakom 
Israels apartheid och börja utforska möjligheter till rättvisa.


Slutsatserna i Amnestys rapport bygger på en växande samling arbeten av 
palestinska, israeliska, och internationella icke-statliga organisationer, som allt 
oftare beskriver situationen för palestinier i Israel och/eller de ockuperade 
palestinska områdena som apartheid.  


Att identifiera apartheid


Apartheid är ett system som bygger på institutionaliserat förtryck och 
dominans, utövat av en folkgrupp på en annan. Det är en allvarlig kränkning 
av de mänskliga rättigheterna och förbjudet enligt folkrätten. Amnestys 
omfattande research och juridiska analyser, som gjorts tillsammans med 
utomstående experter, visar att Israel upprätthåller det här systemet gentemot 
palestinier med hjälp av lagstiftning, policies/regler och handlingar som gör 
att denna grymma och diskriminerande behandling fortsätter.


I internationell straffrätt definieras brottet apartheid som specifika olagliga 
handlingar som utförs inom ett system av förtryck och dominans, i syfte att 
upprätthålla det systemet. Dessa olagliga handlingar beskrivs i 
Apartheidkonventionen och Romstadgan och inkluderar utomrättsligt 
dödande, tortyr, tvångsförflyttning och förvägrandet av grundläggande 
rättigheter och friheter.


Amnesty har dokumenterat handlingar som är förbjudna enligt 
Apartheidkonventionen och Romstadgan i samtliga områden som Israel 
kontrollerar, även om de förekommer mer frekvent och våldsamt i de 
ockuperade palestinska områdena än i Israel. Israeliska myndigheter vidtar en 
rad olika åtgärder för att avsiktligt neka palestinier deras grundläggande fri- 
och rättigheter. Det handlar bland annat om långtgående inskränkningar i 
rörelsefriheten i de ockuperade palestinska områdena, långvarig och 
diskriminerande brist på investeringar i palestinska samhällen i Israel, och att 
palestinska flyktingars rätt att återvända inte respekteras. Rapporten 
dokumenterar även tvångsförflyttningar, frihetsberövande, tortyr och 
utomrättsligt dödande, både i Israel och de ockuperade palestinska 
områdena. 
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Amnestys granskning visar att dessa handlingar är ett led i en systematisk 
och utbredd attack på den palestinska befolkningen, och att de utförs i syfte 
att upprätthålla ett system av förtryck och dominans. Därmed utgör de 
apartheid, ett brott mot mänskligheten.


Dödandet av palestinska demonstranter är en av de tydligaste illustrationerna 
av hur israeliska myndigheter använder förbjudna medel för att upprätthålla 
status quo. År 2018 började palestinier i Gaza organisera veckovisa 
demonstrationer längs gränsen med Israel, och krävde att palestinska 
flyktingar skulle få rätt att återvända och ett slut på blockaden. Innan 
protesterna ens hade börjat varnade israeliska företrädare för att palestinier 
som närmade sig muren skulle skjutas. I slutet av 2019 hade israeliska styrkor 
dödat 214 civila, varav 46 barn.


I ljuset av det systematiska utomrättsliga dödandet av palestinier som 
dokumenteras i den här rapporten vädjar Amnesty också till FN:s 
säkerhetsråd att införa ett omfattande vapenembargo mot Israel. Det bör 
omfatta alla former av vapen och ammunition liksom utrustning till polis, 
eftersom tusentals palestinska civila har blivit utomrättsligt dödade av 
israeliska styrkor. Säkerhetsrådet bör också införa riktade sanktioner, såsom 
att frysa tillgångarna för israeliska företrädare med inblandning i brottet 
apartheid.


Palestinier behandlas som ett demografiskt hot


Sedan bildandet 1948 har Israel strävat efter att etablera och upprätthålla en 
judisk demografisk majoritet, samt att maximera kontrollen över mark och 
resurser till gagn för judiska israeler. År 1967 utvidgade Israel denna politik till 
Västbanken och Gazaremsan. Än i dag styrs alla av Israel kontrollerade 
områden med syftet att gynna judiska israeler på bekostnad av palestinier, 
samtidigt som palestinska flyktingar fortsätter att exkluderas.


Amnesty ifrågasätter inte Israels strävan att vara ett hem för judar, och ser att 
judar såväl som palestinier har rätt till självbestämmande. I linje med detta 
anser Amnesty inte heller att Israels beskrivning av landet som en “judisk 
stat” i sig antyder en/någon avsikt att förtrycka och dominera. Däremot visar 
Amnestys rapport att flera israeliska regeringar har betraktat palestinier som 
ett demografiskt hot och vidtagit åtgärder för att kontrollera och minska deras 
närvaro och tillgång till mark i Israel och de ockuperade palestinska 
områdena. Dessa demografiska målsättningar illustreras väl av officiella 
planer för att öka andelen judiska invånare i områden i Israel och Västbanken, 
inklusive östra Jerusalem, vilket alltjämt utsätter tusentals palestinier för risk 
att tvångsförflyttas.


Förtryck utan gränser
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1947-49 och 1967 års krig, Israels pågående militärstyre av de ockuperade 
palestinska områdena och formandet av separata juridiska och administrativa 
system inom området har lett till att palestinska samhällen har separerats och 
segregerats från judiska israeler. Palestinier har fragmenterats geografiskt och 
politiskt och upplever olika nivåer av diskriminering beroende på deras status 
och var de bor. 


Palestinier som är medborgare i Israel åtnjuter ett större mått av rättigheter 
och friheter än de som lever i de ockuperade palestinska områdena. På 
samma vis är palestiniernas situation i Gaza annorlunda från dem som lever 
på Västbanken. Icke desto mindre visar Amnestys rapport att alla palestinier 
påverkas av samma övergripande system. Israels sätt att behandla palestinier 
har ett och samma mål i alla områden: att gynna judiska israeler i fördelningen 
av mark och resurser, och att minimera den palestinska närvaron och 
tillgången till mark.


Amnesty påvisar att israeliska myndigheter behandlar palestinier som en 
underlägsen folkgrupp som definieras av sin icke-judiska, arabiska 
tillhörighet. Denna rasistiska diskriminering är befäst i lagstiftning som 
påverkar palestinier i hela Israel och de ockuperade palestinska områdena. 


Palestinska flyktingar som fördrevs i 1947-49 och 1967 års krig och deras 
ättlingar nekas alltjämt rätten att återvända till sina tidigare hem. Israels sätt 
att utesluta flyktingar står i uppenbar strid med folkrätten och har lämnat 
miljontals tvångsförflyttade människor i utdragen limbo.


Palestinier i det annekterade östra Jerusalem tilldelas permanent 
uppehållstillstånd istället för medborgarskap, men i praktiken garanterar de 
inget permanent skydd. Sedan 1967 har över 14 000 palestinier fått sina 
uppehållstillstånd indragna av inrikesministeriet och blivit tvångsförflyttade 
utanför staden.


Andra klassens medborgare


Palestinier som är medborgare i Israel utgör cirka 21 procent av befolkningen 
men utsätts för många former av institutionaliserad diskriminering. 2018 tog 
denna diskriminering plats i lagboken, då det israeliska parlamentet 
godkände lagstiftning som definierar Israel uteslutande som “det judiska 
folkets nationalstat” och främjar byggandet av judiska bosättningar. Lagen 
avskaffade även arabiska som officiellt språk. 


Rapporten dokumenterar hur palestinier i praktiken blockeras från att 
arrendera på 80 procent av den statligt ägda marken i Israel, till följd av 
rasistiska konfiskeringar av mark och en myriad av diskriminerande 
lagstiftning som reglerar tilldelning, planering och indelning av mark.
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Situationen i Negev-/Naqabregionen i södra Israel är ett typexempel på hur 
Israels detaljplaner medvetet utesluter palestinier. Sedan 1948 har israeliska 
myndigheter via olika lagar och regler försökt öka andelen judiska invånare i 
regionen, bland annat genom att avsätta stora områden som naturreservat 
eller militära övningsfält och sätta upp mål för att öka den judiska 
befolkningen. Detta har fått förödande konsekvenser för tiotusentals 
palestinska beduiner som lever i regionen.


Totalt 35 beduin-samhällen, bebodda av omkring 68 000 människor, saknar i 
dag erkännande från Israel, vilket innebär att de är avskurna från det statliga 
el- och vattennätet och utsatta för upprepade rivningar av bostäder. Eftersom 
byarna saknar officiell status har invånarna också begränsade möjligheter till 
politiskt deltagande och utesluts från offentlig sjukvård och utbildning. Dessa 
förhållanden har tvingat många att lämna sina hem och byar under former 
som går att likställa med tvångsförflyttning.


Decennier av avsiktlig särbehandling av palestinier som är medborgare i Israel 
har lett till att de är ekonomiskt missgynnade i jämförelse med judiska israeler. 
Denna ojämlikhet förvärras av den uppenbart diskriminerande fördelningen av 
statliga resurser. Ett färskt exempel är regeringens återhämtningspaket med 
anledning av covid-19, av vilket endast 1,7 procent tilldelades palestinska 
lokala myndigheter.


Fördrivning


En bärande del i Israels apartheidsystem är fördrivningen av palestinier från 
deras hem. Från och med landets grundande har Israel genomfört storskaliga 
och grymma konfiskeringar av mark från palestinier, och än i dag tillämpas en 
rad olika lagar och regelverk för att tvinga palestinier in i små enklaver. Sedan 
1948 har Israel rivit hundratusentals palestinska hem och annan egendom. 
Det har skett i samtliga områden som Israel kontrollerar.


Precis som i Negev-/Naqabregionen har Israel full kontroll över palestinierna 
som lever i östra Jerusalem och Område C i de ockuperade palestinska 
områdena. Där utfärdar myndigheterna inga bygglov till palestinier. Eftersom 
de då tvingas bygga utan tillstånd får de gång på gång se sina byggnader 
demoleras.


I de ockuperade palestinska områdena förvärras situationen av den pågående 
expansionen av illegala israeliska bosättningar. Byggandet av dessa 
bosättningar har varit officiell israelisk politik sedan 1967. I dag upptar 
bosättningarna 10 procent av all mark på Västbanken, och i östra Jerusalem 
exproprierades cirka 38 procent av all palestinsk mark mellan 1967 och 2017.
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Palestinska samhällen i östra Jerusalem är ofta måltavlor för organisationer 
som representerar bosättare och som, med den israeliska regeringens fulla 
stöd, arbetar för att fördriva palestinska familjer och lämna över deras hem till 
bosättare. Ett sådant område är Sheikh Jarrah, som varit skådeplats för 
återkommande demonstrationer sedan maj 2021 och där familjer kämpar för 
att behålla sina hem under hot om åtal från bosättare.


Långtgående rörelsebegränsningar


Sedan mitten av 1990-talet har israeliska myndigheter påtvingat allt striktare 
begränsningar av palestiniernas rörlighet i de ockuperade palestinska 
områdena. Ett system av militära vaktposter, vägspärrar och stängsel styr 
palestiniernas rörlighet i de här områdena och begränsar deras möjlighet att 
resa till Israel eller utomlands. 


Ett 700 km långt stängsel, som Israel fortsätter att bygga ut, har isolerat 
palestinska samhällen i “militära zoner” där invånarna krävs på flera särskilda 
tillstånd varje gång de ska lämna eller återvända till sina hem. I Gaza lever 
över 2 miljoner palestinier under en israelisk blockad som skapat en 
humanitär kris. Det är nästintill omöjligt för Gazabor att resa utomlands eller 
till resten av de ockuperade palestinska områdena. De är i praktiken 
segregerade från resten av världen.


– Svårigheten för palestinier att resa inom och utanför de ockuperade 
palestinska områdena är en konstant påminnelse om deras maktlöshet. 
Minsta förflyttning kräver den israeliska militärens godkännande, och att 
utföra enkla vardagssysslor kräver att du navigerar i ett system av våldsam 
kontroll, säger Agnès Callamard.


– Systemet med tillstånd inom de ockuperade palestinska områdena är 
typiskt för Israels flagranta diskriminering av palestinier. Israeliska 
medborgare och bosättare kan röra sig fritt, samtidigt som palestinier är 
inlåsta i en blockad, sitter fast i timmar vid militära kontroller, eller väntar på 
att ännu ett tillstånd ska utfärdas.


Amnesty har granskat samtliga av Israels rättsliga argument för hur man 
behandlar palestinier. Rapporten visar att även om delar av den israeliska 
politiken kan ha utformats med legitima säkerhetsmål i åtanke, har den 
implementerats på ett sätt som är gravt oproportionerligt, diskriminerande 
och inte lever upp till folkrätten. Andra delar av politiken saknar helt och hållet 
grund i strävan efter säkerhet och är uppenbart utformad med avsikt att 
förtrycka och dominera.
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VÄGEN FRAMÅT


Amnesty kommer med ett flertal specifika rekommendationer för hur 
israeliska myndigheter kan avskaffa apartheidsystemet och den 
diskriminering, segregation och förtryck som upprätthåller det. 


Amnesty förespråkar ett stopp för den brutala rivningen av bostäder och 
tvångsförflyttningar som ett första steg. Israel måste erbjuda alla palestinier i 
Israel och de ockuperade palestinska områdena lika rättigheter, i enlighet 
med principerna för mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Israel måste 
erkänna rätten för palestinska flyktingar och deras ättlingar att återvända till 
de hem där de eller deras familjer en gång bodde, och till fullo kompensera 
offer för kränkningar av mänskliga rättigheter och brott mot mänskligheten. 


Omfattningen och allvaret i de kränkningar som är dokumenterade i Amnestys 
rapport kräver en drastisk förändring av hur det internationella samfundet 
förhåller sig till människorättskrisen i Israel och de ockuperade palestinska 
områdena.


Alla länder har möjlighet att utöva universell jurisdiktion när det gäller 
personer som är misstänkta för brottet apartheid i strid med folkrätten. För 
länder som ratificerat Apartheidkonventionen är det en skyldighet.


– Den internationella reaktionen på apartheid kan inte längre stanna vid 
ljumma fördömanden och vaga yttranden. Om vi inte tar tag i de 
underliggande problemen kommer palestinier och israeler att förbli fångar i en 
våldscykel som redan förstört så många liv, säger Agnès Callamard.


– Israel måste avskaffa apartheidsystemet och börja behandla palestinier som 
människor med lika rättigheter och värdighet. Så länge det inte sker kommer 
fred och säkerhet förbli ett avlägset mål för såväl israeler som palestinier.


https://www.amnesty.se/aktuellt/israels-apartheid-mot-palestinier-ett-grymt-
system-av-dominans-och-ett-brott-mot-manskligheten/


Israels utrikesministerium säger att 
Amnestys rapport, som anklagar Israel 
för apartheid, är ´Antisemitisk´
Amnesty har sagt att försök att smutskasta rapporten, som anklagar Israel för 
apartheid, är tänkt att avleda uppmärksamheten från kränkningar av 
mänskliga rättigheter mot palestinier.

Jonathan Lisand Hagar Shezaf, Haaretz den 31 januari 2022
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Israels utrikesministerium har publicerat ett skarpt svar till Amnesty 
International som svar på en rapport som anklagar Israel för apartheid mot 
palestinierna som organisationen förväntas offentliggöra på tisdag.


 

”Genom att publicera den här falska rapporten, använder Amnesty i 
Storbritannien en dubbelmoral och demonisering för att delegitimera Israel. 
Dessa är exakt de komponenter som modern antisemitism tillämpar,” enligt 
påståendet.

 

Amnesty International har tillbakavisat påståendena om antisemitism och 
hävdade att de är ett försök att avleda uppmärksamheten från kränkningen av 
palestiniers mänskliga rättigheter.

 

Rapporten undersöker Israels behandling av palestinierna. Källor som har sett 
rapporten säger att den anklagar Israel för apartheid mot palestinier som lever 
i Israel, på Västbanken, på Gazaremsan och även mot palestinska flyktingar. 
Apartheid definieras som brott mot mänskligheten enligt Romstadgan i den 
Internationella domstolen.

 

Forskare från organisationen ville i oktober träffa utrikesminister Yair Lapid för 
att diskutera vad som kommit fram i rapporten, men deras önskan om 
audiens beviljades aldrig. Enligt organisationen har Israel sedan 2012 slutat 
att svara på dess önskemål om kommentarer på rapporten. En kopia på 
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Israeler marscherar mot den föreslagna annekteringen av Västbanken i Tel 
Aviv,  juni 2020. Foto: Meged Gozani



rapporten skickades även till premiärminister Naftali Bennett före 
publiceringen.

 

Lapid kallade Amnesty för ”en radikal organisation som upprepade 
propagandan,” och sade att den ”citerar lögner som sprids av 
terroristorganisationer.”

 

Utrikesministeriets påstående betonade att Israel ”absolut avvisar alla falska 
anklagelser som finns i rapporten,” som sägs ”befästa och återupprepa 
lögner, motsägelser och ogrundade påståenden som härrör från välkända 
antiisraeliska hatorganisationer”.

 

Påståendet hävdar att ”staten Israel är en stark och livskraftig demokrati som 
beviljar alla sina medborgare lika rättigheter, oberoende av religion eller ras,” 
och avslutar med en uppmaning till organisationen att dra tillbaka sin rapport.

 

Som svar till utrikesministeriets påstående svarade Amnesty International att 
rapporten ”i detalj redogör för hur staten Israel har skapat en grym mekanism 
med institutionaliserad diskriminering, förtryck och kontroll av det palestinska 
folket. Detta är en klar kränkning av dess skyldigheter enligt internationell 
rätt.”

 

Enligt Amnesty är varje försök att hävda att rapporten är motiverad av 
antisemitism ”falsk och omotiverad” och syftar till att avleda 
uppmärksamheten från kränkningarna av det palestinska folkets mänskliga 
rättigheter. Organisationen betonade att dess kritik riktar sig mot 
myndigheterna i Israel och inte mot israeliska medborgare eller det judiska 
folket.

 

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-says-upcoming-
amnesty-repot-is-false-and-antisemitic-1.10580554

 

Översättning: Anja Emsheimer


An unsatisfactory answer 	
The Prime Minister 

Takes pride 

In the fact that 

His government 

Will not negotiate 

With the Palestinians 

Under any circumstances, 

And certainly not 

Make an agreement 
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With them.

 

The Foreign Minister 

Made it crystal clear 

That when he 

Becomes Prime Minister, 

That policy will 

Remain unchanged 

 

Any Palestinian, 

Anywhere and at any time, 

Can fall victim to 

Arbitrary, sometimes fatal, 

Abuse by Israeli soldiers. 

Even an 80 year-old grandfather 

Is not safe.

 

The settlers are not satisfied 

With the army's violence 

And add a full measure 

Of their own violence. 

 

As far as the government 

Is concerned, 

This state of affairs 

Can and should 

Continue indefinitely. 

 

When accused of 

Imposing a policy 

Of apartheid, 

The Prime Minister 

And the Foreign Minister 

Shriek: "Antisemitism! Antisemitism!"

 

But, truth to tell, 

That response 

Just rings hollow.

 

Gush Shalom statement, Feb. 6, 2022
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Tala om för mig vad som är osant i 
Amnestys rapport om Israel
  
Gideon Levy, Haaretz den 3 februari 2022


 


Allteftersom svordomarna och skriken avtar – Amnesty är antisemiter, 
rapporten är full av lögner, metodiken är absurd – måste man fråga: 
Vad, exakt, är felaktigt i rapporten?


 

Bildades inte Israel utifrån en uttalad policy om att upprätthålla judisk 
demografisk hegemoni, medan man minskade antalet palestinier inom sina 
gränser? Ja eller nej? Sant eller falskt? Existerar inte denna policy fram till 
denna dag? Ja eller nej? Sant eller falskt? Upprätthåller inte Israel en regim av 
förtryck och kontroll av palestinier i Israel och på de ockuperade territorierna 
till förmån för israeliska judar? Ja eller nej? Sant eller falskt? Reflekterar inte 
reglerna om engagemang med palestinier en policy av att skjuta för att döda, 
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Israeliska bosättare och soldater samlas vid den nyligen olagligt upprättade 
utposten Eviatar nära staden Nablus på Västbanken. Foto: AP Photo/Oded 
Bality



eller åtminstone lemlästa? Ja eller nej? Sant eller falskt? Är inte detta att 
vräka palestinier från sina hem och att neka dem bygglov en del av israelisk 
policy? Ja eller nej? Sant eller falskt?

 

Är inte Sheikh Jarrah apartheid? Är inte nationalstatslagen apartheid? Och att 
neka familjeåterförening? Och de icke erkända byarna? Och ”judaiseringen”? 
Finns det ett enda område i Israel eller på territorierna där det finns sann, 
absolut jämlikhet, utom till namnet?

 

Att läsa rapporten är att förtvivla. Det är allt vi redan visste men i koncentrerad 
form. Men i Israel fanns ingen känsla av förtvivlan eller ånger. De flesta media 
marginaliserade och suddade ut detta, och hasbara-kören (hebreiska ungefär 
= förklarande, AE) slog undan det. Propagandaministern, Yair Lapid, rabblade 
upp sina rader och fortsatte attacken till och med innan rapporten hade 
publicerats. Ministern för diasporafrågor, Nachman Shai var snabb med att 
följa efter. Men den internationella rapport är inte född än som Israel inte 
förkastat utan att ha gått in på ett enda av dess argument.

Den ena organisationen efter den andra, en del av dem viktiga och uppriktiga, 
kallar det för apartheid, och Israel säger: antisemitism.

 

Kan ni vänligen bevisa att Amnesty har fel. Att det inte finns två rättssystem i 
territorierna, två uppsättningar med rättigheter och två formler för att fördela 
resurser. Att legitimeringen av Evyatar inte är apartheid. Att judar kan 
återkräva sin egendom från före 1948 medan palestinier nekas samma 
rättighet, det är inte apartheid. Att en välmående bosättning precis bredvid ett 
samhälle med fåraherdar utan någon makt eller rinnande vatten, det är inte 
apartheid. Att Israels arabiska medborgare inte är systematiskt, institutionellt 
diskriminerade. Att Gröna linjen inte har utplånats. Vad är inte sant?

 

Till och med Mordechai Kremnitzer blev skrämd av rapporten och angrep 
den. Hans argument: Rapporten skiljer inte mellan de ockuperade territorierna 
och Israel, och den behandlar det förflutna som om det var nuet. Det är så det 
går när även akademiker på vänsterkanten är med på att försvara 
sionistpropaganda. Att anklaga Israel för dess synder 1948 och kalla det för 
apartheid, det är samma sak som att anklaga Förenta staterna för apartheid 
utifrån det förgångna med Jim Crow, skrev han i Haaretz i onsdags.

 

Skillnaden är att institutionaliserad rasism i Förenta staterna har gradvis 
försvunnit, medan den i Israel lever och bråkar  lika energiskt som alltid. Även 
Gröna linjen har utplånats. Det har varit en stat för ett tag nu. Varför skulle 
Amnesty göra den distinktionen? 1948 fortsätter. Nakban fortsätter.  En rak 
linje förenar Tantura och Jiljilya. I Tantura massakrerade de, i Jiljilya 
förorsakade de en 80-årig mans död, och i båda fallen är palestinska liv inte 
vatten värda.
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Det finns förstås inte någon propaganda utan att rättssystemet lovordas. ”Det 
viktiga bidraget från regeringens advokater och domstolarna, som, mot en 
stor politisk majoritet, förhindrade att arabiska kandidater och listor till 
Knesset förbjöds... Ett arabiskt parti som går med i regeringskoalitionen 
utsätter genast anklagelsen om apartheid för åtlöje,” skrev Kremnitzer.

 

Det känns så bra att vifta med högsta domstolens flagga som inte har 
förhindrat en enda obefogad ockupation, och med Mansour Abbas flagga för 
att bevisa att det inte existerar någon apartheid. Sjuttiofyra år med status som 
självständig stat utan någon ny arabisk stad, utan något arabiskt universitet 
eller någon tågstation i en arabisk stad, alla står de i skuggan av den som 
stort rentvår sig från ockupationen, högsta domstolen och en mindre arabisk 
koalitionspartner och även den ansedd som olaglig.

 

Världen kommer att fortsätta att ropa ut invektiv, Israel kommer att fortsätta 
att ignorera dem. Världen kommer att säga apartheid, Israel kommer att säga 
antisemitism. Men bevisen kommer att hopa sig. Det som är skrivet i 
rapporten har inte sitt ursprung i antisemitism men kommer att hjälpa till att 
stärka den. Israel är idag den största drivkraften till att antisemitism ökar i 
världen idag.


https://www.haaretz.com/opinion/.premium.HIGHLIGHT-tell-me-what-s-
untrue-in-amnesty-s-report-on-israel-1.10587114?
utm_source=mailchimp&utm_mediium=marketing&utm_campaign=Best-of-
Haaretz&utm_content=5811b=e554

 

Översättning: Anja Emsheimer


Människorättsorganisationer från Israel 
fördömer illvilliga attacker på Amnesty 
International
  
Den 3 februari 2022 
  

Vi som skriver detta tillhör människorättsorganisationer i Israel vilka 
strävar efter att skydda och försvara alla människors rättigheter i 
Israel och på de ockuperade palestinska territorierna; vi vill härmed 

uttrycka vår allvarliga oro för de illvilliga attackerna på Amnesty 
International, efter att deras rapport publicerats, Israels apartheid mot 
palestinier: Ett Grymt System av Dominans och Brott mot 
Mänsklighet. 
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Genom vårt arbete dokumenterar, verifierar och konfronterar vi den 
pågående orättvisan, ojämlikheten och kränkningarna av mänskliga 
rättigheter och internationell rätt som Israel begår mot palestinierna. Många 
av oss har använt termen och/eller den juridiska beteckningen ´apartheid´ i 
förhållande till olika aspekter av Israels behandling av palestinier. Debatten 
kring brottet apartheid som Israel anklagas för, och dess geografiska 
omfattning, är inte bara berättigad utan absolut nödvändig. 
  
Vi avvisar helhjärtat idén att Amnesty Internationals rapport är ogrundad, 
pekar ut Israel eller uppvisar antisemitiskt hat. Vi är emellertid särskilt 
bekymrade över den israeliska regeringens extremt lättsinniga anklagelse 
om antisemitism. Många av de mest framstående forskarna inom judiskt liv, 
historia och förföljelse har varnat för att kampen mot antisemitism i världen 
håller på att försvagas av det oansvariga, felaktiga och instrumentaliserade 
användandet som anklagelsen om antisemitism används för politiska mål 
för att undvika en debatt om Israels förtryckande policy mot palestinierna. 
  
Försök att avleda från israeliska kränkningar och för att undvika verklig 
debatt genom att komma med falska anklagelser är normen och pågående 
praxis hos israeliska regeringar och ett eko från deras supportrar utomlands. 
Vi är särskilt bekymrade för detta förhållningssätt i ett internationellt klimat 
där antisemitism och rasism ökar och de som försvarar mänskliga 
rättigheter angrips. 
  
Medan vårt arbete fokuserar på området Palestina/Israel, arbetar Amnesty 
internationellt utan fördomar, efterforskar och dokumenterar de värsta 
händelserna för att gripa sig an kränkningar av mänskliga rättigheter var än 
de förekommer. Israel bedöms inte efter någon annan norm – men den 
israeliska regeringen vill tydligen inte bedömas efter någon norm alls. Det 
är ingen tillfällighet att  de mest respekterade internationella 
människorättsorganisationerna, däribland även Human Rights Watch, har 
uppmärksammat det systematiska och strukturella systemet med 
diskriminering och  jämlikhet här. 
  
Vi uppmanar den israeliska regeringen att sluta med sitt förtryck och sin 
diskriminering och sitt  farliga spel med förtal och vilseledande 
information. 
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Undertecknat av 
  
Adalah, Breaking the Silence, B´Tselem, Combatants for Peace, Gisha, 
HaMoked: Center for the Defense of the Individual, Haqel: In Defence 
of Human Rights, Human Rights Defenders Fund, Ofek: The Israeli 
Center for Public Affairs, Parents Against Child Detention, Physicians 
for Human Rights Israel, The Public Committee Against Torture in 
Israel and Yesh Din 
https://hamoked.org/files/2022/1665420_eng.pdf      
Översättning: Anja Emsheimer 

Michael Ben-Yair, före detta statsåklagare 
i Israel, är överens med Amnesty 
International
 

Michael Ben-Yair, The Journal den 10 februari 2022

 


Under det gångna året har en offentlig debatt pågått om huruvida de 
åtgärder som den israeliska regeringen vidtar på de ockuperade 
palestinska territorierna kan klassificeras som apartheid enligt 

internationell rätt.

 

Den 1 februari blev Amnesty International den senaste NGO:n som 
klassificerade dem som apartheid och kallade dem för ´ett grymt system av 
dominans och ett brott mot mänskligheten´. Detta följde tidigare 
apartheidförklaringar från andra grupper för mänskliga rättigheter, Yesh Din, B
´Tselem och Human Rights Watch.

 

Som före detta statsåklagare i Israel har jag ägnat min yrkesbana åt att 
analysera Israels mest trängande frågor. Israels ockupation av Västbanken, 
Gaza och östra Jerusalem var ett grundläggande dilemma under min 
ämbetstid och senare.

 

´En flagrant orättvisa´

 

Israels kontinuerliga dominans över dessa territorier är en flagrant orättvisa 
som omgående måste rättas till.
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Det är med stor sorg som jag även måste dra slutsatsen att mitt land har 
sjunkit så djupt att det nu är en apartheidregim. Det är dags för det 
internationella samfundet att också erkänna denna realitet.

 

Sedan 1967 har israeliska myndigheter rättfärdigat ockupationen genom att 
hävda att den är temporär tills att israeler och palestinier har uppnått en 
fredlig lösning. Men nu har fem decennier gått sedan dessa territorier 
erövrades och Israel visar inget intresse av att upphäva denna kontroll.

 

Det är omöjligt att dra någon annan slutsats: ockupationen är en bestående 
realitet. Detta är en verklighet med en stat, med två olika folk som lever med 
ojämlika rättigheter.

 

Genom att kränka internationell rätt har Israel flyttat mer än 650 000 av sina 
judiska medborgare till att bo i bosättningar på Västbanken och i östra 
Jerusalem. Dessa bosättningar har bildats i områden som omger palestinska 
byar, i syfte att splittra palestinska samhällen från varandra, att i sista hand 
förhindra möjligheten till en angränsande palestinsk stat. I östra Jerusalem 
tvingar diskriminerande fastighetslagar palestinier ut från sina hem i en 
statsstödd policy för att göra staden judisk.

 

Det finns inte några ´två Israel´

 

I Area C på Västbanken används diskriminerande planlagar för att driva bort 
palestinska samhällen från sin mark. Dessa samhällen möter en syndaflod av 
bosättarvåld från otillåtna utposter (illegala även enligt israelisk lag), förövarna 
möter få om alls några konsekvenser.

 

Varje försök att göra motstånd mot apartheid övervakas eller kriminaliseras 
hårt vilket kan exemplifieras med att det israeliska försvarsdepartementet 
falskeligen betecknar grupper i det civila palestinska samhället som 
terrorister.

 

Kontinuerliga israeliska regeringar, inklusive den senaste koalitionsregeringen 
som själv betecknade sig som långt bortom Netanyahus omedgörlighet, har 
konsekvent och offentligt bekräftat att de inte har någon avsikt att upprätta en 
palestinsk stat.

 

Men mycket av diskussionen i det internationella samhället fungerar som om 
Israels hållning i de ockuperade territorierna kan skiljas från den liberala 
demokrati som finns innanför Gröna linjen. Detta är ett misstag.

 

Det går helt enkelt inte att vara en liberal demokrati om man utövar apartheid 
över ett annat folk. Det är en motsägelse eftersom Israels hela samhälle är 
medskyldigt till denna orättfärdiga realitet.
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Det är det israeliska ministerrådet för bosättningar som godkänner varje 
illegal bosättning på de ockuperade territorierna. Det var jag, i min roll som 
statsåklagare, som godkände exproprieringen av privat palestinsk mark för att 
bygga ut infrastruktur såsom vägar som har säkrat att bosättningar har 
kunnat expandera.

 

Det är de israeliska domstolarna som upprätthåller diskriminerande lagar 
anpassade till att fördriva palestinier från deras hem i östra Jerusalem och 
från deras mark på Västbanken. Deras vårdare arbetar över Gröna linjen. Och 
israeliska medborgare betalar i sista hand skatt som subventionerar 
regeringens försvar av kontroll och dominans över dessa territorier.

 

Mellan Jordanfloden och Medelhavet är det Israel som ständigt berövar 
miljontals av palestinier deras medborgerliga och politiska rättigheter. Detta är 
israelisk apartheid.

 

Finns det hopp?

 

Det finns två möjliga demokratiska lösningar som kan lösa detta status quo. 
Den första är att garantera var och som lever under israelisk kontroll att få fullt 
medborgarskap och full jämställdhet.

 

Tyvärr skulle detta scenario leda till att man förlorar den judiska majoriteten 
och en ´balkanisering´ av hela territoriet, inklusive en sannolikt svårlöslig 
konflikt.

 

Den andra möjliga lösningen skulle vara att Israel drog sig tillbaka från de 
ockuperade territorierna och upprättade en palestinsk stat sida vid sida med 
Israel. Detta skulle inte bara säkra den rättvisa uppdelningen av marken 
mellan de inhemska palestinierna och det judiska folket som har förföljts i 
tusentals år. Det skulle även garantera både en hållbar lösning för den 
israelisk-palestinska konflikten och ett slut på apartheid.

 

Detta status quo på plats är en moralisk styggelse. Det internationella 
samfundets dröjsmål med att vidta meningsfulla åtgärder för att hålla Israel 
ansvarigt för apartheidregimen som man vidmakthåller är oacceptabelt.

 

Ur Wikipedia: Professor Michael Ben-Yair, född 1942 och uppvuxen i Sheikh 
Jarrah fram till 1948, är Israels före detta statsåklagare från 1993 till 1996. Han 
är även före detta tillförordnad domare vid Israels högsta domstol. 1994, 
medan han var statsåklagare, krävde han av den dåvarande premiärministern 
Yitzhak Rabin att denne skulle avhysa alla judiska bosättare i Hebron till följd 
av den judiske extremisten Baruch Goldsteins attack som resulterade i 29 
döda och 125 skadade.  2014 uppmanade han Europeiska unionen att 
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erkänna staten Palestina. 2019 var han medförfattare till ett brev till The 
Guardian om ett erkännande från FN:s oberoende undersökningskommission 
om att protesterna i Gaza 2018 skulle få fullt stöd.

 

Hans mormor Sarah Jannah ägde ett hus i Sheikh Jarrah före 1948. Ben-Yair 
har varit mycket starkt emot att palestinier fördrivs från familjens tidigare hus. 
2021 stämde han föreningar som gjorde anspråk på att äga hans mormors 
egendomar i Sheikh Jarrah och i åratal drev in pengar från hyresgästerna, han 
hävdade att det hade ägt rum utan hans vetskap. Han meddelade: ”Jag vill ha 
pengarna och ge dem tillbaka till hyresgästerna”.

https://www.thejournal.ie/readme/israel-apartheid-5678541-Feb2022/

 

Översättning: Anja Emsheimer


”Tolka inte kritik av Israels politik som 
judehat”

Folkrätt. ”Ta Amnestys anklagelse mot Israel på allvar”. Ja, det är precis 
vad många av oss gör. Bland annat jag som själv är jude och medlem i 
Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF).


Även Human Rights Watch och B’Tselem, en israelisk fredsorganisation, delar 
Amnestys bedömning.

Insändarskribenten Anders Bjerkhoel (3/2) verkar inte kunna skilja mellan 
antisemitism och kritik mot staten Israels politik gällande sina palestinska 
medborgare och grannar.

Han verkar inte heller ha noterat att Israel enligt FN:s definition ockuperar 
palestinsk mark, beslagtar den, fördriver invånarna därifrån och sedan river 
ner deras hus. Israel begränsar även deras tillgång till vatten och samhällelig 
service som sjukvård.

Eller vad säger han och hans förening om att israeler hugger ner palestiniers 
olivträd? Vet du hur många år det tar för ett olivträd att bära frukt? 50 år! För 
många palestinier är olivodling deras enda levebröd.

Det är mycket svårt att förstå hur Anders Bjerkhoel kan tolka kritik mot Israels 
politik som ”rasistiskt judehat”.

Anja Emsheimer, Farsta


En granskning om apartheid borde oroa 
Israel	
JIPF’s replik i DN Debatt, den 17. Jan 2022 


På https://www.dn.se/debatt/kyrkans-aktivism-mot-israel-maste-fa-ett-slut/
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och https://www.dn.se/debatt/diskussion-om-apartheid-missar-det-
uppenbara/


Kyrkomötets beslut att utöka sin granskning av folkrättens tillämpning i 
Israel/Palestina till brottsrubriceringen apartheid har uppenbarligen 
mobiliserat många som ser sig som sig israelvänner. Det är kanske inte 

förvånande att de helst vill förhindra en sådan granskning. 

 

Att som Annika borg likställa en saklig granskning utifrån etablerad 
internationell rätt med antisemitism är dock en otillständig relativisering. Det 
skadar kampen mot antisemitism, för oss med judisk bakgrund och identitet 
som likt kyrkorådets majoritet oroar oss för den förda politiken är det 
kränkande.

 

Martin Blecher väljer att avfärda hela apartheidbegreppet som odefinierat och 
godtyckligt. Enligt honom vet ingen egentligen vad är och inga strikta 
definitioner existerar. Rimligen vet han mycket väl att den definition som 
saken gäller är den som i klara folkrättsjuridiska termer definieras i en FN-
konvention från 1973 och från 2002 också i Romstadgan för den 
internationella brottsmålsdomstolen (ICC).


·      https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-
crimes/
Doc.10_International%20Convention%20on%20the%20Suppression
%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Aparthei
d.pdf 


·      https://www.regeringen.se/49c842/contentassets/
4de6714d72b4486f8a92cb6722b05622/romstadgan-for-
internationella-brottmalsdomstolen 


 

Yuval Noah Harari, israelisk professor i historia på Hebreiska universitetet i 
Jerusalem och världsberömd författare till vetenskapliga bästsäljare som 
”Sapiens- en kort historik över mänskligheten” skrev i sin Jom Kippur-krönika 
i Yediot Ahronot den 10 september 2021 (Förf. översättning från hebreiska):  
”.. de härskande i Israel har gått från en tvåstatslösning till en treklasslösning. 
De förutser ett land mellan havet och Jordanfloden, där tre typer av 
människor kommer att bo: judar, som kommer att åtnjuta alla rättigheter; Typ 
A-araber, som kommer att ha några rättigheter; och typ B-araber, som 
knappast kommer att ha några rättigheter alls... det verkar som att de flesta 
judarna i Israel föredrar att det är så det skall förbli. För evigt.”

 

Motsvarar inte Hariris beskrivning definitionen av apartheid i FN-konventionen 
och Romstadgan, som ”uppsåtliga systematiska angrepp mot civilbefolkning 
vilka begås i förbindelse med en institutionaliserad ordning av systematiskt 
förtryck och dominans av en rasgrupp över en eller flera andra rasgrupper, 
och vilka begås med avsikt att vidmakthålla denna ordning.”? 
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Harari använder inte begreppet apartheid, men 
människorättsorganisationerna B’tselem och Human Rights Watch och 
Amnesty international gör det.


·      https://www.btselem.org/publications/fulltext/
202101_this_is_apartheid 


·      https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-
authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution 


·      https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/
israel-and-occupied-palestinian-territories/ 


 

Vad är det då som dessa israelvänner inte vill se granskat? Antalet illegala 
bosättare på Västbanken och i Östra Jerusalem är nu mer än en halv miljon. 
Senast i oktober fattades beslut om att bygga ytterliga 3000 sådana bostäder. 
Samtidigt intensifieras tvångsrivningen av palestinska hem. Bara under 
2020-21 genomfördes ca 1250 demoleringar. En ökning med 175 % jämfört 
med de två föregående åren. 


·      Https://statistics.btselem.org/en/intro/demolitions 

 

Systematiska våldsangrepp från radikala bosättargrupper mot palestiniers 
person, egendom, moskéer och kyrkor är en integrerad del av ockupationens 
vardag. Även om vi begränsar oss till de händelser som den israeliska 
militären och säkerhetstjänsten själva redovisar, inträffade 445 sådana 
attacker från årsskiftet till mitten av november 2021.


·      https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.HIGHLIGHT-is-
settler-violence-up-or-down-depends-on-the-source-of-the-
statistics-1.10488120 


 
Visst händer det då och då att bosättarextremister grips och ställs inför rätta 
för dessa brott. Men inte vid ett enda tillfälle har någon av dem konfronterats 
med de militära domstolar och ockupationslagar som tillämpas gentemot 
palestinier misstänkta för liknande brott. Beviskraven är där betydligt lägre, 
och straffsatserna avsevärt högre än i de reguljära israeliska domstolarna. Det 
är så etnisk särbehandling ser ut i praktiken. 

 

Att det finns andra ockupationer (om än ingen som varat över ett halvt 
århundrade) som är ännu brutalare är inget rimligt argument mot 
granskningen. Israels politik bör prövas mot dess egna anspråk och 
ursprungliga ambitioner som en demokratisk ledstjärna för världens nationer.

Statens förste president Chaim Weizmann uttryckte det så här: ”There must 
not be one law for the Jew and another for the Arabs//…//  I am certain that 
the world will judge the Jewish State by what it will do with the Arabs,…”


·      (Weizmann, C. (1949) “Trial and error”

 

Mot denna bakgrund är vi många judar runt om i världen, som motsätter oss 
israelisk ockupationspolitik och diskriminering. Vi är tacksamma för 
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kyrkomötets beslut. Internationell granskning kan spegla situationen på sätt 
som förhoppningsvis bidrar till att Israel byter spår.

 

Ilan Cohen och Staffan Granér, förening Judar för Israelisk-Palestinsk Fred 
(Jipf)

https://www.dn.se/debatt/en-granskning-om-apartheid-borde-oroa-israel/


Israelisk apartheid måste upphöra!

Israel tillämpar en politik mot de palestinier som lever under dess kontroll 
som kan jämställas med apartheid. Denna politik har varit i kraft sedan 
Israels tillblivelse1948, oavsett om en höger- eller vänsterregering suttit vid 

makten, och tar sig uttryck i olika lagar och praktik riktad mot palestinierna – 
både i Israel och på de av Israel ockuperade palestinska områdena. Det är 
slutsatserna i en mycket omfattande och detaljerad rapport av Amnesty 
International som publicerades i början av februari.


Den israeliska politiken syftar, enligt Amnesty, till att säkra en judisk majoritet 
inom alla de områden man kontrollerar, och hålla palestinierna samlade inom 
enklaver med sämre standard, sämre service och ökad trångboddhet. En 
politik som utgör apartheid enligt såväl FN:s konvention om brottet apartheid 
som Romstadgan förInternationella Brottmålsdomstolen (ICC).


Idag utgör araber, framför allt palestinier, 21% av medborgarna i Israel. 
Formellt har de samma rättigheter men i praktiken lever palestinierna i 
trångbodda samhällen i Galiléen i norra Israel och utspridda i små samhällen i 
Negevöknen i södra Israel. Närmare 60 olika lagar hindrar icke-judar att ta 
vilka arbeten som helst, bosätta sig där man önskar eller gifta sig med vem 
man vill. I Jerusalem utgör 358.800 palestinier 38% av befolkningen. Hälften 
bor i segregerade enklaver avskurna med murar och stängsel från resten av 
staden. I östra Jerusalem, tänkt huvudstad i Palestina, har drygt 225.000 
judiska israeler slagit sig ner i 13 så kallade bosättningar, illegala enligt 
internationell lag.


Palestinierna i det annekterade Jerusalem kan inte rösta i israeliska nationella 
val, endast palestinska lokalval, och har inget medborgarskap utan bara 
”permanent uppehållstillstånd” - något som när som helst kan återkallas. 
Tusentals uppehållstillstånd har dragits in. Samtidigt hävdar bosättarorgani-
sationer, i vissa fall med utslag i domstol, sin "rätt" till egendom i östra 
Jerusalem som tillhörde judar före delningen och kriget 1948. Det händer att 
bosättare helt enkelt tränger sig in i palestiniers hem och beslagtar en del av 
utrymmet – så att familjerna tvingas dela sitt hus med ockupanter. Samma 
”rätt” till egendom som palestinier förlorade i västra Jerusalem 1948 finns 
inte.
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På det ockuperade Västbanken bor i nuläget drygt 440.000 bosättare i 
132 bosättningar. Bosättarna, som har tillgång till egna vägar och slipper 
krångliga procedurer i militärposteringar, lyder under civil israelisk lag, medan 
närmare tre miljoner palestinier i samma område styrs med hjälp av drygt 
1.800 ”militärorder” - som allvarligt försvårar vardagsaktiviteter som att 
komma till arbete och skola, få tillgång till hälsovård eller bara besöka 
varandra.


Enligt Israels ”Basic Law” (1958) kan ett israeliskt parti som inte accepterar 
Israel som ”judisk och demokratisk” stat stängas av från deltagande i val. 
Likaså kan kandidater som haft kontakter med ”fienden”, till exempel 
palestinier i Gaza, straffas. Sedan 1967 har mer än 400 palestinska 
organisationer förbjudits. Senast drabbades hösten 2021 sex viktiga 
människorättsorganisationer – bland annat Defense for Children International 
– Palestine, den palestinska motsvarigheten till Rädda barnen – av sådan 
bannlysning. Organisationernas kontor har sedan stormats, och dokument 
och datorer beslagtagits. "Nationalstatslagen" (2018) förklarar Israel som ett 
land för strikt judisk utveckling, och avskaffar arabiskan som nationellt språk 
vid sidan om hebreiska.


1948 fördrevs runt 750. 000 palestinier i den etniska rensning som följde 
Israels tillblivelse. “Lagen om frånvarandes egendom” (1950) har gjort det 
möjligt att beslagta de fördrivnas jord för judisk bosättning - även om de 
“frånvarande” bara befunnit sig ett kort stycke bort som flyktingar, och 
hindrats att återvända trots FN:s resolution 194 om rätten till återvändande. 
En stor del av marken har överlämnats till nationella judiska organisationer att 
förvalta - organisationer som uteslutande haft som mål att främja judisk 
bosättning. 13% av den statliga marken ägs idag av den Judiska 
Nationalfonden, som endast hyr ut till judiska israeler.


Gaza, som officiellt utrymts av Israel 2005, kontrolleras i praktiken ändå av 
Israel. En "buffertzon” utefter gränsen på mellan 300 och 1.500 meter gör att 
palestinierna inte kan odla marken där. Och en gräns ut i havet, som Israel 
godtyckligt ändrar från dag till annan, begränsar fisket. Detta har kraftigt ökat 
fattigdomen i Gaza.


Medan de judiska områdena hela tiden genomgår utveckling och 
modernisering, finns inga motsvarande planer för palestinierna - vare sig i 
själva Israel eller i det område på Västbanken (“Area C” enligt Osloavtalet om 
palestinskt självstyre) som helt kontrolleras av Israel. De palestinska 
samhällena förblir trångbodda och ytterligare palestinsk mark tas hela tiden i 
anspråk för bosättning, industrier, grönområden och “militära zoner” 
för Israels armé (IDF) att träna på Medan staten sedan 1948 etablerat mer 
än 700 judiska samhällen i Israel, har ingenting motsvarande gjorts 
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för palestinierna - annat än för att samla de nomadiserande beduinerna i 
Negev i kontrollerade tätorter.


Enligt “Planerings- och byggnadslagen” (1965) kan alla byggnader som 
uppförts utan tillstånd “förstöras, nedmonteras eller flyttas” utan rättsligt 
förfarande eller förvarning. Ägaren kan bli skyldig att betala för rivningen, och 
riskerar även böter eller fängelse. 97% av rivningsbesluten gäller idag den 
“arabiska sektorn”. I “Area C” på Västbanken har palestinierna tillstånd att 
bygga på 0,5% av ytan - något som sedan länge är utnyttjat. 70% av 
landområdet är reserverat för judisk bosättning. Under 2020 utfärdades totalt 
ett (!) tillstånd för palestinskt byggande, medan 1094 tillstånd för nya judiska 
bosättningar utfärdades mellan juli 2019 och mars 2020. I Negev lever 
beduiner i 11 “erkända” och 35 “icke erkända” samhällen. 


Uppförda byggnader rivs gång på gång.


Den israeliska politiken innebär som helhet utbredd och systematisk 
diskriminering av palestinierna vad gäller finansiell ställning, livsmöjligheter, 
hälso- och sjukvård, basservice som sophantering, elektricitet, allmänna 
transporter samt vatten och sanitet. Genom rörelserestriktioner och kontroll 
av den palestinska ekonomin hålls palestinierna i fattigdom och utanför den 
utveckling som gynnar Israels judiska befolkning. Till exempel 
är barnadödligheten dubbelt så hög bland icke-judiska medborgare i Israel. 
Det här har pågått i årtionden. Det satsas betydligt mer resurser på till 
exempel utbildning av judiska israeler jämfört med palestinier, och enligt 
en översikt av Israels Centrala Statistikbyrå 2018 satsas runt tre gånger så 
mycket per capita på judisk som palestinsk kultur.

Israel lägger också beslag på palestinska naturresurser. En bosättare 
på Västbanken använder sex gånger så mycket vatten som en palestinier i 
samma område. Israelerna dränerar de stora naturliga vattencisternerna 
under Västbankens kullar, och den israeliska separationsmuren, byggd nästan 
helt på palestinsk mark, dras så att man, förutom vattenresurserna, även 
kommer åt att utvinna olja och gas. Palestinier som förlorat sitt vatten 
när israelerna förstört deras brunnar, får köpa tillbaka vattnet dyrt via det 
statliga vattenbolaget Mekorot.


Israel har skapat och vidmakthåller ett system av systematiskt förtryck och 
kontroll av palestinierna - någonting som alltså utgör brott enligt FN:s 
konvention mot apartheid och Romstadgan för ICC. Eftersom man 
misslyckats att ge alla människor under sin kontroll likvärdig behandling, 
måste omvärlden agera. Hittills har det saknats meningsfulla åtgärder från det 
internationella samfundet, och ett stort antal FN-resolutioner har lämnats utan 
åtgärd. Detta måste enligt Amnesty International åtgärdas.
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● Den israeliska apartheidpolitiken måste utredas och granskas av såväl FN-
organ som palestinska och israeliska organisationer och ICC

● FN:s säkerhetsråd måste införa riktade sanktioner som att frysa 
israeliska finansiella tillgångar och införa ett vapenembargo

● FN:s generalförsamling måste återetablera den "Speciella Kommitté 
mot Apartheid" som skapades 1962 för att utreda sydafrikansk apartheid

● Regionala aktörer som USA, EU:s medlemsländer och Storbritannien 
måste sluta stödja den nuvarande politiken, sluta upp med vapensamarbete 
och villkora avtal med kravet på avskaffande av apartheid. Produkter 
från bosättningarna måste stoppas och bojkottas

● Företag som samarbetar med Israel måste se till att de inte, genom sina 
avtal, blir delaktiga i den israeliska politiken och brottet apartheid

Gunnar Olofsson, Borås Palestinagrupp, Gigagatan 22, 507 43 Borås, tfn. 
070-2050647, e-mail:

gunnaroson@gmail.com


Skriv upp det, jag är arab: Israel 
kontrollerar till och med den enkla rätten 
att utfärda palestinska ID-kort
 

Muhammad Shehada, The New Arab, den 24 januari 2022

 


Trots PA:s tillkännagivande om en diplomatisk ”seger” när man fick Israel 
att bevilja en ny omgång av palestinska nationella ID:kort, avslöjar det 
hur djupt Israels ockupation tränger in i varje aspekt av palestinskt liv, 

skriver Muhammad Shehada.

 

Den 12 januari tillkännagav civilministern för den palestinska myndigheten, 
Hussain Al-Shaikh, jublande en ”seger” för palestinsk diplomati och nyckeln 
till det kontroversiella mötet förra månaden mellan PA:s ordförande och 
Israels försvarsminister, Benny Gantz. Nyheterna gällde en ny omgång av 
1000 palestinska nationella ID-kort som Israel beviljade, i huvudsak till 
människor som har bott i Gaza i åratal utan formella handlingar eftersom 
Israel hade vägrat att lägga in dem i befolkningsregistret.

 

Detta framgår i ett tidigare tillkännagivande från herr Al-Shaikh kom sent i 
december där han antydde att, grundat på familjeåterförening, kommer Israel 
gradvis att bevilja 10 000 palestinier rätten att lagligt vistas i anvisade delar av 
de ockuperade territorierna där de redan hade bott i åratal.

 

Den viktigaste slutsatsen av dessa tillkännagivanden är inte att en aggressiv 
ockupant ger den ockuperade befolkningen några barmhärtiga smulor. Det är 
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snarare det enorma avslöjandet av hur djupt Israels ockupation tränger in i 
varje aspekt av palestinska liv, till och med i Gaza som Israel påstår sig ha 
dragit sig tillbaka från 2006.

 

Den mest angelägna frågan som väcks här är: Hur kommer det sig att Israel 
får bestämma vilka palestinier som ska finnas med eller inte i PA:s eget 
befolkningsregister över Gaza och Västbanken?

 

Enligt Osloavtalet 1993 har PA fullt ansvar för att administrera 
befolkningsregistret och tillhandahålla tjänster till palestinier på de 
ockuperade territorierna. Detta skulle emellertid koordineras med Israels 
Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT) – som de 
facto är den som styr över de ockuperade territorierna.

 

För att ett palestinskt pass, ID-kort eller födelsecertifikat ska godkännas 
internationellt och av Israel, måste dess innehavare vara registrerad både hos 
PA:s inrikesministerium och i COGAT:s befolkningsregister. Det senare är den 
sista instansen som kan avslå eller upphäva inresa för någon med namn i 
registret eller redigera tillhörande uppgifter.

 

Varje palestinskt ID-kort anger om dess innehavare hör hemma i Gaza eller på 
Västbanken. PA kan inte ändra det distrikt som Israel har utsett åt en 
palestinier, och kan inte heller i sitt befolkningsregister lägga till någon av de 
närmare sex miljoner palestinska flyktingarna i diasporan om de försöker 
återvända till territorierna under dess nominella kontroll. Endast Israel har 
dessa befogenheter.

 

Tusentals palestinier i diasporan som återvände till Gaza för att återförenas 
med sina familjer och några hundra med  ID-kort för Gaza som förflyttats till 
Västbanken är i Israels ögon ”olagliga främlingar”.

 

Palestinier utan ett av Israel godkänt nationellt ID-kort får inte resa, öppna 
bankkonton, söka läkarvård på Västbanken, ta en försäkring etc., därför att 
Israel inte erkänner deras blotta existens.

Muthna Al-Najjar, en i Gaza välkänd journalist, var en av 3200 palestinier som 
Israel i december till slut beviljade ett ID-kort. Han hade suttit fast i limbo i 
nästan 26 år sedan hans familj 1995 återvände till Gaza. Han har inte kunnat 
åka ut från Gaza en enda gång under den plågsamma väntan på sin minimala 
rätt att få tillhöra den plats där han bor. Överväldigad av glädje anordnade 
Muthana en fest ute på gatan för att fira att han sluppit en av de många bojor 
av förtryck han haft runt halsen.

 

Innehavare av palestinskt ID-kort klassas i tre kategorier och beviljas eller 
nekas rättigheter därmed. Jerusalembor får blåa ID-kort som tillåter dem att 
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komma in i Israel. Palestinier på Västbanken och i Gaza däremot får gröna ID-
kort som anger innehavarens religion och bostadsdistrikt.

 

En innehavare av ett ID-kort för Gaza kan inte åka till eller arbeta på 
Västbanken eller i Jerusalem och skulle behöva ett israeliskt 
säkerhetstillstånd för att få besöka endera område och då endast av 
humanitära skäl (som t.ex. för att få medicinsk behandling).

 

Israels Military Order nr 1650 om förhindrande av infiltration godkänner 
arrestering, deportation eller fängelse i 7 år för alla som befinner sig på 
Västbanken utan behörigt tillstånd ens om man är född på Västbanken eller 
lagligen har flyttat dit från Gaza.

 

Israels regering är mer överseende med palestinier som permanent flyttar 
söderut till Gaza Ghetto än norrut till Västbanken eller Jerusalem.

 

Israel har till och med straffat palestinier vid ett flertal tillfällen genom att 
sänka deras status till att bli Gazabor och förvisa dem till den belägrade 
enklaven. Under den andra intifadan förvisade Israel varaktigt 26 palestinska 
militanter från Betlehem till Gaza, känt som ”De förvisade från 
Födelsekyrkan”. På samma sätt förvisade Israel 2011 i ett fångutbyte med 
Hamas 131 palestinska fångar från Västbanken och Jerusalem till Gaza.

 

Det som är ännu mer upprörande är att en palestinier aldrig kan bli fri från 
Israels omänskliga kategoriserande. Om en Gazabo till exempel emigrerar, får 
ett nytt medborgarskap (t.ex. tyskt), avsäger sig det palestinska och försöker 
besöka Västbanken eller Jerusalem med ett tyskt pass, skulle Israel inte tillåta 
det.

 

”Det här grymma systemet med diskriminering och tyrannisk kontroll är bara 
ett av många sätt att förtrycka vilket gör palestinskt liv omöjligt.”

 

Om en brittisk eller amerikansk medborgare med en förälder från Gaza 
försöker komma in på Västbanken eller i Jerusalem med ett brittiskt eller 
amerikanskt pass, skulle Israel kunna neka dem att komma in och utsätta 
dem för samma restriktioner som Gazabor eftersom ”personer, som man 
antar, kräver att få ett ID-kort från PA med hänvisning till sin härkomst 
kommer att behandlas utifrån immigrationsaspekten som invånare på 
Västbanken eller i Gaza,” som den amerikanska landrapporten anger.

 

Det här grymma systemet med diskriminering och tyrannisk kontroll är bara 
ett av många sätt att förtrycka vilket gör palestinskt liv omöjligt. För  det finns 
kvar så länge som ockupationen lever, oavsett hur många barmhärtiga smulor 
som Israels regering då och då slänger på palestinierna för att sälja en 
föreställning om att vara en välvillig eller generös regent.
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Det finns bara ett sätt att befria palestinier från denna belägring: fullständiga 
rättigheter och medborgarskap i antingen en eller två stater.

 

Muhammad Shehada är en palestinsk författare och analytiker från Gaza och 
EU Affairs Manager vid Euro-Med Human Rights Monitor.

 

https://english.alaraby.co.uk/opinion/right-issuing-palestinian-id-cards-israel-
controls

 

Översättning: Anja Emsheimer


En SWIFT-Rörelse och ockupationen är 
slut 
Gideon Levy Haaretz den 5 mars 2022.


 


Föreställ er att Israel invaderar Gazaremsan ännu en gång. Det sedvanliga 
dödandet, förstörelse och ruiner. Tiotusentals civila flyr för sina liv efter 
att ha förlorat det lilla de hade. Byggnader kollapsar som korthus – Israel 
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fortsätter som de har för vana: Piloterna bombar, tanksen rycker framåt, 
media och befolkningen i Israel hurrar. Plötsligt tar det internationella 
samfundet ett beslut: Om Israel inte omedelbart drar sig tillbaka, kommer 
man att möta sanktioner. Om Gazaremsan inte genast blir en zon med flyg- 
och bombningsförbud, kommer alla flyg till och från Israel att ställas in. Israel 
försöker som vanligt att inte bry sig, och citerar argumenten om självförsvar, 
terrorism och Förintelsen – och världen tar fram det nya domedagsvapnet: 
Det skiljer Israel från det internationella systemet med banköverföring och 
kommunikationer. Israel är utan SWIFT. Det som är rätt och riktigt för den som 
angriper Ukraina är rätt och riktigt för den som angriper Gazaremsan.

 

Utan SWIFT skulle Israel omedelbart implodera. Kanske skulle den tyranniska 
ryska jätten stå ut ett tag – men inte Israel. Inom några dagar skulle ledarna 
för ekonomin komma till regeringscheferna och militären och tala om för dem: 
Sluta nu. Vi klarar det inte. Precis som företagsledarna under tiden för 
Sydafrikas apartheidregim kom till den vita regeringen och sade: Stopp. Den 
enda frågan som nu är kvar är hur mycket längre Israels försvarsstyrkor skulle 
kunna fortsätta att förstöra Gazaremsan. En dag? Två? En vecka? IDF skulle 
dra sig tillbaka, belägringen skulle hävas, Gaza skulle öppna sig, för första 
gången på åratal. Och det med en enda SWIFT-rörelse.

 

Fram till för två veckor sedan skulle man inte ha kunnat föreställa sig ett 
sådant scenario. Men kanske håller en ny världsordning på att ta form: Det 
internationella samfundet kommer att svara med bestraffande politiska och 
ekonomiska åtgärder mot vilket brutalt angrepp på de hjälplösa och på vilken 
erövringshandling som helst. Tanks är inte nödvändiga för att rucka på 
omedgörliga stater som Israel. En nedlagd Ben-Gurion International Airport 
och tomma bankomater kommer att göra jobbet, säkert här,  i denna 
bräckliga och själviska stat. Israeler kommer inte att vara med på att för alltid 
betala ett personligt pris för förstörelsekampanjer i Gaza, Libanon, Syrien eller 
på den ockuperade Västbanken.

 

Det är inte fråga om huruvida Israel skulle kunna stå emot det – det skulle 
man inte. Likgiltigheten hos israeler för vad deras land och armé utför 
kommer omedelbart att ersättas av oro och rädsla för deras inkomster. Även 
de största patrioterna, de mest inbitna, militärdyrkande krigshetsarna, 
kommer att tänka en gång till. Frågan är om det internationella samfundet 
kommer att kännas vid detta. Det är en sak att straffa Ryssland, men Israel? 
Västvärldens älskling? Vem skulle våga? Orden ”Israel” och ”sanktioner” har 
aldrig tidigare kopplats ihop. Hittills har ingen någonsin tänkt att ärligt straffa 
Israel för dess fortlöpnde, arroganta trots mot de beslut som internationella 
organ har tagit. Kanske har något viktigt hänt i Ukraina. Kanske kommer det 
efter Ryssland inte längre att vara möjligt att förlåta Israel för allt. Kanske 
vaknar världen.
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I ett land där till och med kriget i Ukraina betraktas som ett företag och en 
sionistisk möjlighet – se inrikesminister Ayelet Shakeds uttalanden om 
möjligheten att sälja fler vapen till världen och Knessetledamoten Zvi Hausers 
uttalanden, som önskar att få hit fler ukrainska judar på grund av kriget – folk 
kan vakna till en motsatt verklighet. Kriget i Ukraina ger världen en möjlighet 
att inte längre hålla tyst. Varken i fråga om Ryssland eller i fråga om Israel.

 

Kommer israeler att vara villiga att ur sina egna fickor, betala för Evyatar, en 
upprörande plats som är indränkt med blod från frihetskämpar, en plats som 
de flesta israeler inte har sett och aldrig kommer att se? Kommer de att 
fortsätta att applådera flygvapnet efter varje bombning om de vet att efter 
varje brott kommer det ett straff? I den nya och okända globala verkligheten 
är allt möjligt. Det är möjligt att när kanonerna tystnar, kommer allt att återgå 
till sina normala rutiner, medan Israel gör vad helst man vill, och ignorerar 
världen som beväpnar, omfamnar och finansierar det. Men kanske kommer 
de inte att göra så. I Washington där denna kolumn skrivs, kan man redan 
höra nya röster. De kanske växer sig starkare när kriget tar slut och världen till 
slut kommer att säga sitt och börjar agera inte bara mot lilla Ryssland – utan 
mot det som är kärast av allt, mot det där allt är tillåtet.

 

En SWIFT – och ockupationen är över.

 

Översättning: Anja Emsheimer

  
  

A naval blockade? What a villainy!	
The Russian navy

Has imposed

A naval blockade

On Ukraine,

Preventing all ships

From arriving. 

 

In Israel

The media

Pointed to

The naval blockade

As one more

Deplorable manifestation 


Of Russian aggression.

 

The residents of

The Gaza Strip

Should be glad

To know that,

Albeit very late,

Israelis are beginning

To oppose

Naval blockades.

 

Gush Shalom statement, March 17, 
2022	
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Coexistance / Coresistance 
Haaretz:  After the riots in Lod, many Jews felt that it is impossible to rely on 
a shared existence alongside Palestinians in the country. What do you think of 
that claim? Is there any realistic possibility of this in the State of Israel?


Ansers Tamer Nafar, Israel's most successful Palestinian rapper:


“The coexistence between Jews and Palestinians that we have now is like a 
man who beats his wife at home, but on the outside, when they leave the 
house, they look like a perfect couple. Most of the people claiming that there 
was coexistence in Lod are Jews – we, the Palestinians, were not saying it. 
Even within the coexistence that the Jews chose to say does exist, we were 
not really asked what we think. They simply decided that there is a shared 
existence, but in actual fact it does not exist.”


“I believe in co-resistance, and that is what we need: for the Jews to work 
together with the Palestinians so that Palestinians will be able to live with 
dignity and receive the rights to which they are entitled. Coexistence is a 
situation in which two peoples exist. Right now, there is no 'existence of the 
Palestinian people,' with all the problems in the West Bank, the siege in Gaza, 
the refugees, the problems of Palestinians within Israel itself. So where 
exactly is the existence? Some Israelis do not want coexistence, they want to 
leave the situation as it is, without any real solution.”


https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.HIGHLIGHT.MAGAZINE-
coexistence-we-need-a-jewish-palestinian-co-resistance-1.10671528?
utm_source=General+Mailing+List&utm_campaign=7b416f9903-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_17_02_20&utm_medium=email&utm_term=0_5
86030c60d-7b416f9903-82761379
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POLITISK PROGRAM     
1. En självständig palestinsk stat bör upprättas vid sidan om staten Israel.

2. Israel måste dra sig tillbaka från alla områden ockuperade 1967.

3. Båda staterna har rätt att ha Jerusalem som huvudstad.

4. De israeliska bosättningarna på de ockuperade områdena ska

avvecklas.

5. Den palestinska flyktingsfrågan måste lösas på grundval om principen

om rätt till återvändandet eller ekonomisk kompensation.

6. Motsättningar och konflikter ska i största möjliga utsträckning lösas

genom förhandlingar. JIPF fördömer dock inte alla former av fysiska

motståndsaktiviteter eller försvarsåtgärder.

7. Alla former av terrorism måste fördömas och motarbetas.

8. Verka för att diskriminering av icke judiska medborgare i Israel upphör.


VERKSAMHETSPROGRAM 
För att arbeta för ett förverkligande av föreningens målsättning vill JIPF:

1. Verka bland Judar i Sverige och stimulera till debatt om det politiska

läget i Mellanöstern.

2. Påverka den allmänna opinionen i Sverige.

3. Stödja de krafter i Israel som verkar för fred.

4. Motarbeta antisemitism, antiarabism, islamofobi och alla former av

rasism.

5. Presentera och belysa olika aspekter av judisk och palestinsk historia,

kultur, filosofi, etik m.m

6. Främja en dialog mellan Palestinier och Judar i Sverige
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JIPF-bladet 
c/o Jakub Srebro, Östgötagatan 26, 4tr, 116 25 Stockholm. 

E-post: redaktionen@jipf.nu 
är medlemsblad för föreningen Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, 

Talespersoner: 
Dror Feiler, tel.: 070 285 5777 och Staffan Granér, tel.: 070 354 9687 

Hemsida: www.jipf.nu 
Medlemskapet är öppet för judar, som ansluter sig till vår plattform. 

Årsavgiften är 290 kr. 
Enbart prenumeration kostar 190 kr/år. 

Gåvor tas tacksamt emot. 
plusgiro 475 29 17-7 
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