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Stor intervju med Dror
Feiler

Övervakning av
palestinier

Apartheid och Nakba

Ledare
Det råder en nästan öronbedövande tystnad i den svenska mediavärlden om
den politiska utvecklingen i Israel/Palestina. Vi ck dock veta att det blev
”sammanstötningar” i Östra Jerusalem mellan palestinier och
högernationalistiska judar. Att det rörde sig om de sistnämndas bärsärkagång
genom Gamla stans gränder med paroller som ”död åt araberna” och ”vi ska
bränna ner era byar” får man läsa sig till i t.ex. Haaretz.

Den kända palestinsk/amerikanska Al-Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh
blev skjuten till döds i Jenins yktingläger av en kula, som ingen vet var den
kom ifrån. Det fanns ju inte bara israeliska soldater som sköt utan också
beväpnade palestinier. Så hur ska svenska medier veta? CNN har dock
genomfört en noggrann och professionell undersökning: https://
edition.cnn.com/2022/05/24/middleeast/shireen-abu-akleh-jenin-killinginvestigation-cmd-intl/index.html. Denna tillåter en enda slutsats: Den
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israeliska armén har medvetet skjutit skarpt mot klungan av tydligt märkta
journalister. Har detta rapporterats i Sverige? Och att det inte handlar om en
enskild händelse: Enligt det internationella Journalist-förbundet har sedan år
2000 46 journalister dödats i Palestina och enligt organisationen Reportrar
utan Gränser har 144 palestinska Journalister skadats av den israeliska
armén sedan 2018. Det svenska journalist-förbundet är i fallet Abu Akleh med
att framföra det formella klagomålet till internationella brottmålsdomstolen om
krigsförbrytelser mot journalister av Israels säkerhetsstyrkor.
Det som gick förbi svenska medier var den brokiga israeliska
regeringskoalitionens omröstningsnederlag i Knesset. Det handlade faktiskt
om inget mindre än att förlänga undantagslagarna, som låter bosättarna på
ockuperad mark, som alltså formellt bor utanför själva Israel, lyda under det
israeliska rättssystemet. Dessa lagar som antogs först 1967 och har sedan
dess förlängts automatiskt med några års mellanrum, senast 2017, måste
förnyas före den 1. Juli i år. I annat fall kommer bosättarna formellt sett att
lyda under ockupationens militärstyre som palestinierna. Detta kommer
säkerligen inte att ske. Dock har den o entliga diskussionen om dessa lagar
möjligen lett till att er israeler förstår varför allt er
människorättsorganisationer pratar om det israelska apartheidsystemet med
olika lagar för judar och palestinier.
En av JIPF:s uppgifter är att bryta denna medietystnad. JIPF bladet är ett litet
bidrag till detta.
Trevlig sommar
Ilan Cohen
Redaktion: Ilan Cohen, Jakub Srebro och Jorge Buzaglo
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Hur man skapar fred i Mellanöstern från
sitt hem i Sverige

V

id 70 års ålder är avantgardemusikern Dror Feiler mest känd för att vara
en av dem som organiserade ottiljen för humanitärt bistånd till Gaza
och en konstinstallation med en palestinsk självmordsbombare. Men
den israeliska konstnären som bor i Sverige betonar att trots alla kon ikter är
allt han hoppas på ett fredligt Mellanöstern.
David Stavrou, Haaretz.
STOCKHOLM – När Haaretz i januari trä ade experimentell musiker, artisten
och den politiska aktivisten Dror Feiler i hans hem i den svenska
huvudstaden, höll han på att komponera ett nytt verk för en orkester på 80
musiker. Den här uppgiften krävde inte så lite optimism, eftersom ingen hade
beställt kompositionen och europeiska konsertsalar stängdes i COVID-tider.
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Experimental musician Dror Feiler. 'Every
communist knows that political power grows from
the barrel of a ri e.'Credit: Pelle Seth
Förutsatt att kompositionen kommer att spelas för publik en dag, är det troligt
att adjektiven som lyssnarna kommer att fästa vid det, liksom på de esta av
Feilers verk, kommer att vara "avantgardistiska", "experimentella", "ickekommunikativa" eller bara "brus". Men även om det ligger något i dessa
smeknamn så innehåller Feilers verk de senaste decennierna biogra ska
inslag från barndomen på kibbutzen, tjänstgöring i fallskärmsjägare,
invandring till Sverige och exil i Europa. De har ideologiskt utsaga, ett
konstnärligt uttryck och personliga inslag.
I Israel är Feiler känd – en del skulle nog säga ökänd – för sin politiska
aktivism, i huvudsak för sin roll i att organisera ottiljernas försök att bryta
blockaden av Gazaremsan. Och för den kontroversiella installationen ”Snövit
och Sanningens Vansinne” som han skapade tillsammans med sin svenska
fru konstnären Gunilla Sköld Feiler och som den israeliska ambassadören i
Sverige vandaliserade.
Fängslanden av Feiler i Israel, hans stöd till BDS ”Bojkott, desinvestering och
sanktioner” och hans klara åsikter, som går utanför den israelisk mainstream
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diskursen har alla fått uppmärksamhet, ibland på bekostnad av musiken. Icke
desto mindre framförs Feilers musik runt om i världen med viss framgång –
åtminstone så mycket framgång som ickekommersiell konstmusik kan
åtnjuta.

Feiler and his Swedish artist wife Gunilla Sköld-Feiler stand next to
their art installation 'Snow White and the Madness of Truth'.Credit: AP
Feiler är född i Tel Aviv 1951. Efter årskurs åtta lämnade han hemmet för att
studera vid jordbruks internatet Mikveh Israel, där han drabbade samman
med lärare på grund av hans påstridighet, och ck lämna skolan två år
senare. Han återvände till sina föräldrar som nu bodde i kibbutz Yad Hanna
som var den enda kibbutzen som stödde det israeliska kommunistpartiet.
Feilers föräldrar var parti-aktivister. Hans far, Eliezer, som dog 1993, var
personlig assistent åt partiets generalsekreterare. Hans mor, Pnina, som
nyligen dog vid en ålder av 98 år, var aktivist ända fram till 90-årsåldern.
Feilers barndomsminnen är till sin natur politiska: han erinrar sig demonstrationer och ygbladsutdelning; att spraya gra ti med antiockupationsparoller tillsammans med sin far så tidigt som i juni 1967; det livliga
argumenterandet mellan hans mor och partiledningen; och att vara med i en
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The MV Mavi Marmara when it was used in the May 2010 Gaza
otilla.Credit: AP
Det här var sent på 1960-talet och Feiler befann sig mitt i hjärtat av Israels
radikala vänster, han var medlem i Israeliska kommunistiska ungdom där han
än en gång föll i onåd på grund av sitt påstridiga oberoende och vägran att
automatiskt rätta sig efter partilinjen.
Många år senare, 1986, trä ade hans far representanter för PLO i Bukarest
när det fortfarande inte var lagligt att göra det. ”Det här var betydelsefullt,”
säger Feiler. ”De åkte dit trots förbudet och talade om samexistens. Jag var
glad och stolt över att min far deltog i detta. Det var inte första gången som
han hade trä at palestinska ledare, men vid det här tillfället var det öppet – i
ett försök att utmana den idiotiska lagen som förbjöd dem att tala med en
ende om fred.”
Han tog värvning i slutet av 60-talet. ”Varje kommunist vet den enkla
sanningen att den politiska makten växer ur gevärspipan, som Mao Zedong
sade, och som det stod skrivet på mitt tält i 50:e bataljonen, efter att jag hade
gått med i fallskärmsjägarbrigaden”, berättar Feiler över 50 år senare.
”Kommunistpartiet var inte motståndare till militärtjänsten; tvärtom så
kämpade man mot högerns dominans i armén. Att gå med i det militära var
viktigt för mig. Jag var ett ljushyat barn som lätt blev bränd av solen, jag var
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demonstration mot beslagtagande av arabisk mark tillsammans med Uri
Avnery och Dan Ben-Amotz.

liten, spenslig och hade en stor käft. Jag ville tu a till mig, bli lite manligare.
Det här var också första gången som jag på nära håll och i vardagen mötte en
stor del av det israeliska samhället – religiösa människor och Mizrahim, till
exempel.”
Dessa sammandrabbningar och hans tid i det militära påverkade inte Feilers
världsbild. 1970 när han tjänstgjorde i Gaza, vägrade han att utföra en direkt
order att skjuta rakt in i en folkmassa varifrån någon hade kastat en granat,
hans argument var att ordern inte var laglig. Han sattes i militärfängelse och
blev till slut utskriven från bataljonen och avslutade sin tjänst i sin kibbutz.

Feiler's mother, Pnina, who recently died at age 98, was an activist into
her 90s. Credit: Nir Kafri
”När jag tillbringade min tid i fängelsets isoleringscell, var cellen liten, ljuset
tänt hela tiden och man kunde inte se nån,” berättar han. ”Jag kunde bara
höra mina egna hjärtslag, min knorrande mage och ett gällt ljud som kanske
kom från min egen hjärna eller bara min fantasi. Min musik innehåller dessa
element: rytm, kaotisk rörelse och gälla ljud.”
Det är inte alla som tycker att Feilers noise-musik är lätt att spela, eller att
lyssna på: The Bavarian Radio Symphony Orchestra vägrade spela hans
”Halat Hisar” (”State of Siege” på arabiska) vid premiären 2009 trots att man
hade beställt och betalat för verket. En del musiker klagade över musikens
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volymstyrka som de sade förorsakade huvudvärk och öronproblem. (Verket
framfördes till slut sex månader senare.)

Filer, center, plays at a demonstration in Stockholm in 2014. Credit:
Frankie Fouganthin
Du berättade för mig att du älskar melodier. Varför skriver du inte er
såna?
”Jag tycker om salt också, men jag häller inte det på all mat,” säger Feiler
leende, som har skrivit mycket i den svenska pressen om sitt musikaliska
förhållningssätt. I en artikel ställde han frågan: ”är dissonans fortfarande
möjlig idag? I tider när musik av artister som Jimi Hendrix eller Sex Pistols
som en gång symboliserade alternativa livsstilar, idag används som reklam till
läsk eller företagsbilar. Kommer noise-musik att hitta sin väg in i
mainstream?” Feilers svar? Nej, den här musiken kommer aldrig bli en del av
mainstream.
Gör du politisk musik?
”Min musik är inte politisk till sin natur. Den är inte skriven för att åstadkomma
en revolution. Jag gör fri musik, men lyssnarens uppgift, sättet dom måste
närma sig detta okända, själva handlingen att lyssna – det är den politiska
handlingen.”
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Konst och politisk kamp
Feiler är full av berättelser om tidigare konsertturnéer som förenade konst och
politisk kamp: från framföranden inför FARC-gerillan i Colombias djungel till
framföranden med saxofon vid demonstrationer mot högerextremister i
Sverige.
Han har turnerat i Ryssland, Japan, Europa och Förenta staterna där han
trä ade och samarbetade med musiker som Frank Zappa (det här var 1983
och Feiler minns inte mycket utom att mötet ägde rum i Zappas källare sent
på natten), saxofonisten Anthony Braxton, den tyska frijazzmusikern Peter
Brötzmann, det japanska noise-musikern Merzbow och många andra.
Tillsammans med sin fru Sköld Feiler gör han installationer och videos och
driver TEGEN2, ett galleri, nära sitt hem i centrala Stockholm. En av de
konstnärer vars verk han har visat är den israeliska konstnären David Reeb,
som Feiler ser som en vän. Reeb var nyligen i centrum för en kontrovers efter
att hans konstverk ”Jerusalem” hade tagits bort från en utställning i Ramat
Gan Museum på borgmästarens befallning. Reeb målade även ett porträtt av
Feiler.
En annan känd artist som porträtterat Feiler är Blixa Bargeld, en av grundarna
av den tyska experimentgruppen Einstürzende Neubauten och tidigare
medlem till Nick Caves band The Bad Seeds. 2019 gjorde Bargeld en lm om
Feiler för serien Arte´s Square Artiste, som handlade om Feilers liv, hans
åsikter och hans musik. Det säger sig självt att Feiler var emot Bargelds
uppträdande av Einstürzende Neubauten i Israel 2016.
Man kan hitta marxistisk litteratur och minnessaker bland konstverken,
böcker och musikinstrument som fyller Feilers hem. Böcker om Che Guevara
och Leon Trotsky står sida vid sida med vacker hebreisk litteratur och gamla
judiska texter – inklusive Talmud från 1800-talets Moskva och Feilers pappas
Haggadah från 30-talets Düsseldorf. Den huvudsakliga bostadsytan rymmer
en stor samling med unika bjällror och speldosor som Feiler själv har lagat en
del av. I främsta rummet kommer speldosorna som spelar variationer av
Internationalen.
Hans egen musikaliska karriär började när han lämnade Israel för omkring 50
år sedan. Sex månader efter att han hade skrivits ut från armén och efter att
ha tillbringat några månader på kontinenten yttade han till Linköping i södra
Sverige och följde tillsammans med en svensk kibbutzvolontär som bodde i
ett kvinnokollektiv där. ”Tretton dagar efter att jag hade kommit dit såg jag
Moshe Dayan (Israels dåvarande försvarsminister) på TV där han tillkännagav
att ´ett totalt krig´ hade brutit ut. Det var den 6 oktober 1973, och jag, Dror
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Feiler, kommunisten, ringde omedelbart upp den israeliska ambassaden och
frågade hur jag kunde hjälpa till.”
Personen i ambassaden frågade om han var läkare eller tillhörde ett
pansarförband. När han svarade att han var fallskärmsjägare, bad de om hans
kontaktuppgifter så att de skulle kunna återkomma till honom om de behövde
honom. ”Jag väntar fortfarande,” skrattar han.
Feiler stannade i Sverige. Han blev tvungen att ge upp sitt israeliska
medborgarskap eftersom det fortfarande vid den tiden inte var lagligt att ha
dubbla medborgarskap. Han lärde sig svenska, köpte en saxofon och trä ade
Gunilla? som han senare skulle gifta sig med.
1975 yttade han till huvudstaden där han kom in på institutionen för
musikvetenskap vid Stockholms universitet och fortsatte sen med att studera
komposition i fem år vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm.
Att han är invandrare och att han lever i exil är en integrerad del av hans
musik. "För mig är livet som invandrare som att vara ett störande brus i ett
musikaliskt sammanhang", säger han. "Det är oljuds-musik som skapar och
rädsla, något som låter som skriket från en tandläkares pumpande sugrör, en
helikopterkrasch eller ett termonukleärt dån från solkärnan. Och denna rädsla
liknar den vanliga reaktionen på "den andre", på invandraren." Speciellt, enligt
Feiler, gäller det när det kommer till den intellektuella invandraren. Eller så var
det i alla fall när han kom till Sverige. "Utlänningar, lands yktingar och
invandrare skapar oljud och störningar i det samhälle de lever i", förklarar
han, "och den intellektuella invandraren är särskilt störande. Han städar inte
gator, går inte ärenden, han verkar på en arena som majoritetskulturen inte
tycker är passande för honom. Det är ok om han sysslar med hiphopmusik
eller spelar basket, men att han verkar i konsertsalarna är lite för mycket."
Feiler demonstrerade detta performativt vid en musikfestival 2008 då han
placerade en sopbil som skapade oljud (noise) vid scenen samtidigt som en
orkester och sångaren Meira Asher musicerade från scenen. Den
amerikanska kompositören John Cage ”pratade om att öppna ett fönster ut
mot gatans ljud, Men i förhållande till min lastbil är John Cages oväsen noise
light." Ibland får man en känsla av att nästan alla är light i förhållande till
Feiler." Jag är radikal," erkänner han, ”i mina politiska åsikter och i min
karaktär. Jag säger vad jag tycker och jag är en intensiv person.”
Folks kännedom om Feiler nådde en topp 2004 men inte bara på grund av
hans musik. Det berodde i stället på en konstinstallation som han och hans
fru Gunilla Sköld Feiler skapade och som ledde till stora rubriker över hela
världen och blev en vändpunkt i den svenska konstdiskursen och även i de
diplomatiska relationerna mellan Sverige och Israel.
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”Snövit och Sanningens Vansinne” – som visades på den snötäckta
innergården på Historiska Museet i Stockholm – var en installation som
bestod av en bassäng fylld med blodröd vätska och belyst med tre stora
strålkastare, och en inspelning av Bachs kyrkokantat ”Mein Herz schwimmt
im Blut (”Mitt hjärta badar i blod”) hördes i bakgrunden. I vattnet öt en båt
med namnet ”Snövit” med ett porträtt på seglet av Hanadi Jaradat den
palestinska självmordsbombaren som hade dödat 21 israeler i restaurang
Maxim i Haifa ett år tidigare.
Installationen ck inte internationell uppmärksamhet förrän Zvi Mazel, Israels
dåvarande ambassadör i Sverige, besökte museet vid invigningen av
utställningen. Han bröt strömmen och slängde ner en av strålkastarna i
vattnet vilket förorsakade en kortslutning. Han vägrade gå därifrån, men
eskorterades till slut ut av museets säkerhetspersonal. Incidenten förorsakade
ilska och indignation och Feiler gurerade i nyhetsprogram runt om i världen.
”Museet beställde installationen från oss som en del av en utställning vid
namn ´Making Di erences´, som hölls samtidigt som en av de internationella
konferens i ämnet förintelsens minne, kampen mot antisemitism och
förebyggande av folkmord på initiativ av Sveriges statsminister Göran
Persson.” förklarar Feiler.
”Inspirationen till verket kom från omslaget till tidningen Haaretz veckobilaga
som visade en bild på Jaradat med svart hår, vitt ansikte och röda läppar. Vi
bad om att installationen skulle placeras utomhus, i kylan och snön, vilket
skulle göra det svårt att stå bredvid installationen och avnjuta en cocktail.
Efter ambassadörens vandalisering av verket ck en svensk konstkritiker, som
kom till vårt stöd, dödshot och tilldelades en livvakt. Gunilla och jag ck
tusentals med hot 24 timmar om dygnet. Den svenska premiärministern ck
40 000 protest mejl om detta. Det var en orkestrerad kampanj mot oss och
den svenska regeringen som stod fast för konstens frihet och vägrade ge vika
för de israeliska press ämnat att få bort installationen. Jag ck ett
telefonsamtal från en man som påstod sig komma från (den israeliska)
polisen, han berättade att min mammas hus brann och att hon var på sjukhus
för behandling av sina brännskador. Han ringde tillbaka några minuter senare
och sade att det faktiskt inte var sant men att det mycket väl skulle kunna
hända. Det här pågick i veckor.”
”Det var hemskt,” säger Gunilla som har kommit in i rummet och kort deltar i
samtalet. ”Det var mycket svårare för mig att skaka av mig anklagelserna om
antisemitism än vad det var för Dror. Utöver hoten,” tillägger hon ”var det
svårt för mig när jag insåg att vantolkningen av verket redan hade fått stor
spridning i världen och att det skulle bli vanskligt att förändra det.
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Gunilla tillbakavisar bestämt tolkningen att ”Snövit och Sanningens Vansinne”
glori erar mördaren och stödjer palestinsk terrorism. ”Vi försökte skapa något
så att människor skulle kunna förstå processen som leder fram till att en
människa utför något så fruktansvärt,” förklarar hon. ”Vi måste försöka förstå
– inte förlåta, men vi måste förstå. Hur kan vi förekomma sådana saker om vi
inte förstår dem?” ”Här nns det två slags våld: ett, den israeliska arméns
mord på Jaradats familjemedlemmar och det andra, hennes brutala hämnd.
Bach-kantatens text som hördes och var en del av installationen förmedlade
budskapet – att det nns ingen förlåtelse för hämnden.
”Installationen var uttryckligen emot våld och förmedlade sorg över det blod
som hade spillts,” säger hon. ”Och det fanns något där, i januari, i det kalla
vintriga Stockholm, i musiken och texten vid sidan av installationen som
gjorde att folk re ekterade.”
I och med att de starka reaktionerna och hoten började komma, lämnade
Gunilla staden för ett tag. Feiler stannade och besökte museet dagligen, där
han visade och förklarade installationen för besökare vilket ck internationell
uppmärksamhet. ”När CNN ringde, efter att premiärminister (Ariel) Sharon
applåderade Mazel, tackade jag ambassadören för all uppmärksamhet som
mitt verk hade fått på grund av honom,” berättar Feiler.
Är det möjligt att du också var ivrig att provocera, precis som
ambassadören? Jag menar, du behövde inte fokusera på kon ikten
Israel-Palestina som en del av en utställning om folkmord och
förintelsen. Det nns många andra våldsamma kon ikter runtom i
världen.
”Först och främst är det så att jag kommer från israel och jag bryr mig om vad
som händer där. Ambassadören hävdade att han inte hade hört talas om
installationen innan han besökte museet – men uppenbarligen är det inte
sant. Han kom med avsikten att göra det han gjorde. Han var beräknande:
han gick rakt på installationen, drog ur elsladden, kastade ner en strålkastare i
vattnet och detta förorsakade en kortslutning så att pumpen slutade att
fungera och vattnet frös till is.
Enligt min åsikt var detta en avsiktlig handling av den israeliska regeringen.
Israel ville att utställningen endast skulle handla om förintelsen. De krävde att
Sverige skulle avstå från att ta upp den palestinska frågan i detta
sammanhang, och Israel använde sig av diplomatiska påtryckningar och
hotade med att dra sig ur konferensen om vår installation inte togs bort. När
svenskarna nu klargjorde att de inte kunde plocka bort installationen ur ett
museum, använde Israel incidenten för att försöka visa att Sverige och
européerna är antiisraeliska och antisemitiska.”

fl

fi

fl

fi

fi

fi

fl

fi

13

Dödshot
Feiler har alltid engagerat sig i många politiska frågor – från kampen mot
yttersta högern i Sverige, anti-apartheidrörelsen och kampanjer mot
Vietnamkriget, till stöd för vänsterrörelser i Sydamerika och oppositionen i
Belarus. Men den israelisk-palestinska kon ikten har legat honom närmast
om hjärtat. Han gick med i den svenska organisationen Judar för IsraeliskPalestinsk Fred efter det första Libanonkriget 1982 och är nu en av dess
talespersoner. Tidigt på 2000-talet var han inblandad i att bilda den
europeiska paraplyorganisationen European Jews for a Just Peace, där han
också är ordförande.

People, holding Turkish and Palestinian ags, cheer as the Mavi
Marmara ship returns in Istanbul, in 2010. Credit: AP
En av Feilers mest kända aktioner ägde rum efter Israels Operation Cast Lead
på Gazaremsan från december 2008 till januari 2009. Enligt honom började
det hela ”med några personer från Stockholmsvänstern” som inspirerades av
kampanjen Ship to Bosnia – en humanitär biståndskampanj i Bosnien under
90-talet – och kulminerade med bildandet av The Freedom Flotilla och med
den israeliska militärräden mot det (turkiska fartyget) Mavi Marmara och de
andra båtarna som ägde rum i Gaza otillan 2010.
”Vi hade inga båtar, inga pengar eller någon erfarenhet,” erinrar sig Feiler och
ger sin version av det som hände. ”Men vi tänkte att om politikerna inte
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kommer att göra nåt åt blockaden av Gaza så kommer vi att göra det. Vi
hörde om en grekisk organisation vid namn Ship to Gaza som visste mer om
båtar än vad vi gjorde. Vi ck bidrag från tusentals människor – helt vanliga
människor, inga större givare – och åkte till Grekland för att köpa en båt. När
vi hade ett avtal för första båtköpet, avbröt säljaren den eftersom han ck ett
annat erbjudande för dubbelt så mycket pengar.
”Då insåg vi att vi måste hålla det hela hemligt och vänta tills något annat
erbjudande dök upp. När det väl gjorde det, åkte vi till Grekland och anlände
en mörk natt till en okänd plats. Vi tog inte med våra mobiltelefoner. De visade
oss båten och trots att vi inte visste mycket om båtar köpte vi den. Senare,
när Mavi Marmara – en båt som ägdes av IHH (den turkiska islamistgruppen
som vissa länder, inklusive Israel (men inte av FN) stämplat som
terroristorganisation) och 4 andra båtar med aktivister från England,
Frankrike, Norge och andra länder anslöt sig till oss föddes The Freedom
Flotilla.
”Det var inte första gången som utländska båtar hade seglat till Gaza till stöd
för palestinierna – vi hade föregåtts av en del mindre båtar 2008-2009 med
tiotals aktivister ombord. Men 2010 års Flotilla var av en annan skala och
omfattade över 600 personer, däribland journalister, parlamentsledamöter,
medlemmar i internationella organisationer, människorättsaktivister och
representanter för fackföreningar.
Berätta för oss om vad som hände den 31 maj, natten då den israeliska
försvarsmaktens kommandosoldater besteg båtarna.
”Det var mitt i natten, vi befann oss 85 km (52 miles) från stranden, på
internationellt vatten, och jag såg attacken på Mavi Marmara från ungefär 300
meters håll. Det sköts från helikoptrar, tydligen för att släcka strålkastarljusen;
vi såg soldater borda Mavi Marmara, och senare bordade soldaterna även
vårt fartyg. De ledde oss en efter en till kaptenshytten, och jag var först in. En
israelisk o cer satt där, han krävde att få mitt pass och mina kameror, och jag
bad honom att få ett kvitto på att han fått de, och när han vägrade försökte
jag att ta tillbaka allt. Då befallde han två soldater att leda ut mig. Jag ville inte
ut utan mina ägodelar så de drog i mig slog ner mig, sparkade mig, bröt tre av
mina revben, och slog mig i huvudet. Sedan band de mina händer med
buntband och kastade ner mig under en bänk i kabyssen, jag blödde då
fortfarande från örat.”
Feiler berättade vidare att när han och hans medresenärer fördes till den
israeliska hamnen Ashdod, skilde en skäggig soldat med kulsprutepistol
honom från gruppen. Sedan, rev soldaten bort örhänget från hans öra och
halsbanden från hans hals och beordrade honom att klä av sig inför
hundratals människor. ”Medan resten av de häktade gick ombord på bussar,
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”Senare återförde de mig till de andra häktade och vi skickades till det nya
fängelset som de hade byggt nära Be´er Sheva. Jag sattes i isoleringscell,
skild från de andra som ck vara tillsammans. De förvägrade mig till och med
en bok att läsa. Jag sa till dem att de kunde ge mig vilken bok de ville, att ge
mig en bibel om de så ville, men de förvägrade mig även den.”
”Så småningom skickade (den turkiska presidenten Recep Tayyip) Erdogan
tre plan för att föra alla de häktade till Istanbul, och sade att planen inte skulle
lyfta om inte varenda en av oss släpptes. Alla samlades på ygplatsen och
väntade bara på mig. Jag kom dit till slut och israelerna försökte få mig att
skriva under ett dokument och hålla mig kvar genom att hävda att jag hade
använt våld. De försökte också att hålla kvar Bülent Yildirim, (ordförande för
IHH). En våldsam sammanstötning ägde rum mellan Bülents vakter och
soldaterna i ygplatsens vänthall. Jag satt där på en plaststol inne i Terminal
1, omgiven av soldater med batonger och en av dem sa till mig ´Varsågod,
försök bara, gör mig glad – ta bara ett steg.´ De släppte mig så småningom
med de sista häktade och jag gick ombord på planet.”
I efterhand tror Feiler att han borde ha anmält Israel. Men han säger att han
var i ett sånt chocktillstånd efter isoleringscellen, våldet och det faktum att
hans familj inte hade informerats om att han var skadad och satt i arrest i
Israel.
Attacken på Mavi Marmara har utretts av IDF och Turkel Commission som
fällde utslaget att IDF-soldaterna hade agerat på ett lämpligt sätt och att
Israel hade följt internationell lag. Den upphettade debatten som ägde rum i
Israel kring det hela var mellan två sidor som talade förbi varandra och hade
två oförenliga versioner av verkligheten. Vad gäller våldet mot Feiler valde
IDF:s pressenhet att inte kommentera det.
Efter 2010 års Flotilla deltog Feiler i ytterligare tre sådana seglatser och
omhändertogs varje gång och förbjöds att komma in i Israel för 10 år framåt,
han ck inte ens besöka sin 90-åriga mor, och beviljades bara ett temporärt,
begränsat inresetillstånd 2019-2020. Mavi Marmara incidenten blev
inspiration till hans komposition ”32 grader, 43´ Norr, 33 grader, 31´Öster”
efter de exakta koordinaterna i Medelhavet där fartyget bordades.
En nyare komposition som berör Israel/Palestina är ”Epexegesis ”för två
solister och orkester, I kompositionen används en text av den palestinsk-
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sattes jag i ett burliknande fordon. Jag, en svensk 60-årig tonsättare, med
brutna revben och en skada i huvudet – en ende till den israeliska staten,”
berättar han. ”De sade att eftersom jag var israelisk medborgare, fastän jag
inte är det, skulle jag ställas inför rätta för landsförräderi och för att hjälpa
enden i krigstid.

An injured Israeli commando, right, reacts as he struggles with proPalestinian activists on the Gaza-bound Turkish ship Mavi Marmara,
early May 31, 2010. Credit: REUTERS
syrisk-svenska poeten Ghayath Almadhoun – ”Vi som sprids omkring som
splitter som regnar omkring som slamsor, vi ber så hemskt mycket om ursäkt
inför denna civiliserade värld, enskilt, män, kvinnor och barn, för att vi
oavsiktligt dykt upp i era trygga hem utan tillstånd. Vi ber om ursäkt för de
avtryck som våra inälvor lämnat i era snövita minnen och för att vi gjort repor
på bilden av den perfekta och naturliga människan i era ögon. Skamlöst har vi
hoppat rakt in i nyhetssändningarna och dykt upp på Internet- och
tidningssidorna, nakna så när som på vårt blod och våra förkolnade lik. Vi ber
alla som inte vågat titta direkt på våra sår för att inte drabbas av illamående
om ursäkt, alla som inte kunnat avsluta sin kvällsmat efter att ha överraskats
av vår nyskördade bild på teve; vi ber om förlåtelse för det lidande som vi
orsakat alla er som har sett oss på detta sätt, osminkade rester och stycken
som inte sytts ihop eller plockats upp innan vi visade oss på skärmen. Vi ber
även de israeliska soldaterna om ursäkt, de som hade det besvärliga
uppdraget att trycka på avtryckarna i sina ygplan och tanks för att spränga
oss i bitar. Förlåt oss för den otäcka bild som vi blev efter att ni siktat rakt på
våra mjuka huvuden, och förlåt oss för alla timmar som ni nu måste tillbringa
på psykiatriska kliniker för att åter bli de människor ni var innan ni förvandlade
oss till vidriga kroppsdelar som förföljer er när ni ska sova. Ja, vi är de saker
som sågs på skärmen och i pressen, och om ni anstränger er hårt för att
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samla ihop resterna som i ett pussel kommer ni att få en klar bild av oss, så
klar att ni aldrig kommer att kunna göra någonting mer... ”
Epexegesis uruppfördes av Stavangers symfoniorkester i Norge 2019, med
Feiler och Blixa Bargeld som solister.
En mycket farlig person
Även som övertygad vänstermänniska och marxist bejakar Feiler sin
judiskidentitet. Tillsammans med sitt band Lokomotiv Konkret släppte han
1990 albumet ”A voice Still Heard” som är starkt påverkat av judisk musik
vilket kommer ur hans långvariga fasination för judisk liturgisk musik. Han rar
judiska högtider, hans familjemedlemmar talar hebreiska, och hans hem är
fyllt med judiska böcker och konstverk med judiska teman. Han säger att han
blev mer judisk när han emigrerade till Sverige.
Hans politiska aktivism och åsikter kan väcka starkt motstånd hos många
israeler, men han ser sin aktivism som en del av en judisk kosmopolitisk
aktivism, i solidaritet med de förtryckta människors lidande överallt. För
honom är sambandet mellan Gaza- ottiljerna och installationen ”Snövit och
Sanningens Vansinne” tydlig.
”När allt kommer omkring frambringar belägringen av Gaza Israels hat och
stärker extremister på båda
sidor,” hävdar han, ”och det är
skälet till att vi ville komma
med humanitärt bistånd till
Gaza. För att visa Gazaborna
att någon bryr sig, att de inte
behöver vara så desperata att
de utför hemska saker som
Hanadi Jaradat.”
Med all den kritik du har mot
Israel, är du inte också
besviken på den palestinska
nationella rörelsen?

The late Saeb Erekat, who was the
secretary general of the executive
committee of the PLO.Credit: Mohamad
Torokman/REUTERS

”Det är klart att jag är. Jag ser
Hamas som en fanatisk religiös
rörelse och det gör mig ledsen
att så många palestinier stödjer
dem. Men ett av skälen till att
dom stödjer dem är PLO:s
oförmåga och samarbete med
den israeliska ockupationen.
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Stödjer du fortfarande en tvåstatslösning? Kräver inte förändringarna i
Mellanöstern, den arabiska våren, de regionala krigen och Abrahamavtalet en förändring av perspektivet om en optimal diplomatisk lösning?
”Jag bryr mig inte om hur många stater det är. Jag bryr mig om vad det är för
slags stater. Om vi har två demokratiska, jämlika stater, med lika rättigheter
och skyldigheter för judar och palestinier så är det okej. Även om vi har sju
stater, eller en stat eller en federation eller konfederation så är det okej. Jag
vill se att principen av lika medborgerliga och nationella rättigheter för alla ska
tillämpas där.”
Är förekomsten av en judisk stat viktig i sig?
”Nej, inte automatiskt, det beror på vad det är för slags stat. Om det blir en
judisk stat ledd av en högerextrem diktator som stödjer folkmord, är det en
viktig och eller bra att det är en judisk stat då? Och vad innebär just en judisk
stat? Vem är jude? De här idéerna om rasrenhet gör att jag känner ett visst
obehag – och det är ett understatement. ”
Feiler skriver krävande/tung musik och när det kommer till hans världsbild,
nns det inte heller mycket plats för sentimentalitet. Men vid 70 års ålder kan
han re ektera över livet med en viss optimism. ”Även efter 49 år i Sverige,”
säger han, ”är det jag önskar mig är att människorna som lever mellan
(Jordan-) oden och havet (Medelhavet) ska få ett bra liv, utan att döda
varandra, att de ska ha lika rättigheter och skyldigheter och att ska kunna
skapa ”ett paradis” i regionen”
I slutänden och trots att han har förbjudits i åratal att komma in i landet och
det faktum att många israeler ser honom som förrädare förblir Feiler – genom
en blandning av envishet, tu het, brinnande tro och kompromisslös kamp –
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(Ordförande) Mahmoud Abbas besökte Stockholm för några år sedan. Jag
ck en inbjudan att trä a honom och (chefsförhandlaren) Saeb Erekat på
deras hotell. Jag gick in i rummet, de hälsade på mig och jag sade till dem:
”Ursäkta, Mr President, jag är inte någon politiker, jag är konstnär och
tonsättare, och talar rakt på sak. Så jag måste säga till er, att jag är mer av en
president än ni. Jag är president för European Jews for a Just Peace; jag kan
resa vart jag vill och för vilket ändamål jag vill. Ni kan inte det. Ni måste be
Israel om tillåtelse för att få resa. Jag föreslår att ni vänder er till Förenta
Nationerna och förklarar att ni inte har någon stat, inte har någon regering och
inte har något parlament. Tala om för dem: Vi lever under ockupation och vårt
enda krav är en person, en röst (rösträtt för alla palestinier). Ingen i hela
världen skulle kunna argumentera emot detta.” Erekat tittade på mig och
sade, ´Ni är en mycket farlig person.´”

mycket mer israelisk än svensk. ”Gunilla brukar tala om för mig att Israel kan
ta ut mig ur sig men jag kan inte ta ut Israel ur mig,” avslutar han.
Översättning: Anja Emsheimer

Brev till Belgiens utrikesminister

E

n grupp Israelpristagare och före detta höga israeliska
tjänstemän ledda av matematikprofessorn Oded Goldreich har
skickat följande brev till Belgiens utrikesministern med
uppmaning att leda en bojkott av israeliska varor från Västbanken.
Ärade fru minister,
Vi har förstått att Belgien nyligen har tagit nya och viktiga politiska steg för att
kunna på ett tydligare sätt skilja mellan illegala israeliska bosättningar på
ockuperade palestinska områden och staten Israel inom 1967 års gränser.
Som israeliska medborgare fortsätter vi att vara bekymrade över vår regerings
beslutsamhet att cementera en permanent ockupation och de facto
annektering av ockuperade palestinska områden. Vi välkomnar dessa steg då
de är välbehövliga
åtgärder för att stoppa denna cementering som urholkar möjligheten för en
palestinsk stat sida vid sida med Israel.
Israeliska regeringar i rad har upprepade gånger gjort klart att en palestinsk
stat inte är en politisk prioritet. I direkt motsättning till internationell rätt har
Israel för yttat hundratusentals israeliska medborgare till de ockuperade
områdena. Idag bor mer än en halv miljon israeliska medborgare i illegala
bosättningar. Dessa bosättningar etableras ofta på exproprierad palestinskt
ägd mark, i områden som avsiktligt fragmenterar den palestinska
befolkningen i isolerade enklaver. Ett två-klass rättssystem har etablerats,
med ojämlika rättigheter mellan palestinier och israeler.
Befästningen av ockupationen har åtföljds av en od av åtgärder mot det
palestinska samhället, inräknade rörelseinskränkningar, husrivningar och
övervakning. År 2021 förstörde Israel det största antalet palestinska
byggnader sedan 2009, året när UN OCHA började övervaka detta fenomen.
Det gjordes också en betydande forcering av byggandet av strategiska
bosättningar, såsom Atarot och Givat HaShaked, som är avsedda att
förhindra geogra sk kontinuitet mellan östra Jerusalem och Västbanken, och
därmed att förhindra en framtida palestinsk huvudstad där, och urholka
utsikten på en palestinsk stat. Vi har också sett en ökning på brutalitet och
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frekvens av bosättarnas våld mot palestinska samhällen, och repression av
det palestinska civila samhället från Israels försvarsmakt.
Det blir allt tydligare att ockupationen inte bara orsakar irreparabel skada för
palestinierna, utan i slutändan bryter ner Israels moral och hotar framtiden för
dess demokratiska karaktär. Vi välkomnar därför den belgiska regeringens
förnyade ansträngningar för ursprungsdi erentiering på nationell nivå såväl
som inom den Europeiska Unionen, i samarbete med andra medlemsländer,
som har åtagit sig att främja en fredlig lösning baserad på folkrättsliga
principer.
Även om vi är uppmuntrade av Belgiens åtagande att upprätthålla EU:s policy
att korrekt märka produkter tillverkade i illegala israeliska bosättningar, anser
vi att ytterligare steg måste tas för att skapa en meningsfull förändring i den
israeliska regeringens agerande. Därför var vi glada över att höra om de
senaste diskussionerna i Belgien om förbud mot handel med illegala
bosättningar. Israeliska bosättningar är den främsta orsaken till
mäniskorättsbrott mot palestinier, och utvidgningen av bosättningarna förstör
möjligheten till en tvåstatslösning. Att fortsätta att upprätthålla ekonomiska
band och handel med dem är inte bara oetiskt, det bidrar till att stärka Israels
bosättningsprojekt, och gör Europa delaktig i denna olaglighet samt leder oss
längre bort från en fredlig lösning på den israelisk-palestinska kon ikten. Vi
hoppas att Belgien kommer att överväga att ta ledarskapet i ärendet och
driva fram denna fråga gentemot EU-medlemsstaterna under loppet av 2022.
De senaste dagarna har vi blivit påminda om vikten av respekt för
internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Men under de senaste
decennierna har vi försvagat denna lag och de institutioner som ansvarar för
att upprätthålla den genom att tillämpa den selektivt. Låt Ukraina vara en
väckarklocka. Alla stater måste följa internationell lag. och alla stater har en
skyldighet att upprätthålla den. Detta är grundstenen i en regelbaserad
internationell ordning.
Som israeler bryr vi oss djupt om vårt lands framtid. Vi hoppas att våra
internationella allierade kommer att arbeta tillsammans med oss för att bygga
en framtid av jämlikhet och värdighet för alla människor, både israeler och
palestinier som kallar detta land sitt hem.
Vänliga hälsningar
1. Avraham Burg, fd talman för Knesset; fd chef för Jewish Agency
2. Michael Ben-Yair, fd israelisk justitieminister; fd tillförordnad domare i
högsta domstolen
3. Prof. Miki Kratsman, EMET-pristagare (2011)
4. Prof. Moty Heiblum, EMET-pristagare (2014); medlem av Israel Academy
of Science and Humanities
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Palestinier protesterar framför den israeliska premiärministerns
kontor i Jerusalem mot JNF:s skogsplantering i Negevöknen,
den 30 januari 2022 (AFP)
5. Prof. David Shulman, Israelpristagare (2016); EMET-pristagare (2010);
medlem av American Academy of Arts and Sciences
6. Alex Libak, fotojournalist; Israelpristagare (2005)
7. Prof. Yehoshua Kolodny, Israelpristagare (2010)
8. Prof. emeritus Elie Bamavi, fd israelisk ambassadör i Frankrike
9. Prof. Oded Goldreich, Israelpristagare (2021)
https://israel-academia-monitor.com/
Översättning av brevet: Ilan Cohen

Historiska dokument avslöjar Israels plan
att tömma Negev på palestinier

D

okument som citerats i en rättslig prövning mot den israeliska
regeringen bekräftar att tjänstemän kände till att tillvägagångssättet var
”olagligt” efter 1948.

Av MEE-personal den 31 januari 2022 kl 17:02 UTC
Israeliska historiska protokoll nyligen avslöjar tjänstemäns ständiga försök att
med tvång tömma palestinsk mark på dess beduiner i Negev under 1950talet.
22

Haaretz rapporterade att protokollen avslöjades som en del av ett juridiskt fall
om markägande och som palestinska medborgare i Israel från byn al-Araqeeb
drev, en av de dussintals byar som Israel ansåg vara illegal och bl.a. stängde
av från vatten, elektricitet och transporttjänster.
Araqeeb förstördes 197 gånger av Israel som beslagtog dess ägor, och dess
palestinska invånare har länge utmanat den israeliska regeringen i domstol
kring detta.
Negev: Israelisk polis arresterar dussintals med palestinier i en nattlig räd.
Haaretz rapporterade i måndags att den israeliska regeringen bedömer fallet
vara av ”nationell strategisk” vikt för att sätta ribban för andra rättsmål som
palestinska medborgare i Israel lämnat in och som bestrider kon skeringen av
deras ägor.
Men fallet Araqeeb har följts av ett yttrande och ett appendix av Gadi Algazi,
israelisk professor i historia vid universitetet i Tel Aviv, som tillbringat de
senaste åtta åren med att studera regeringens PM, protokoll och brev om
Negev, den största regionen i landet.
Algazi hade avslöjat dokument som en del av rättsfallet med många planer på
att ytta palestinier från deras ägor som var kvar i det som blev Israel efter
kriget 1948.
En militär insatsstyrka upprättades i november 1951 av Moshe Dayan,
befälhavare i den södra regionen, för att slänga ut palestinska beduiner från
områden nordväst om Negev österut och från norr om Hebron-Beer
Shevavägen till söder om den.
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Israelisk polis hindrar en ung kvinna när
palestinier protesterar i
23
Negev mot ett skogsplanteringsprojekt av JNF, den 12 januari
2022 (AFP)

Det här skulle göra palestinier som blivit medborgare i Israel till hyresgäster.
”Flytten av beduinerna till nya områden kommer att ogiltigförklara deras rätt
som markägare och de kommer att [behandlas] som hyresgäster på
regeringsmark,” skrev Dayan i ett brev som Haaretz var först att rapportera
om.
Tjänstemän vid Israels justitieministerium tror att fallet Araqeeb skulle sluta
som de tidigare, med andra ord, till förmån för regeringen. Men dessa
historiska dokument som Algazi avslöjat skulle kunna få juridiska följder, sade
Haaretz.
Byn Araqeeb är spridd över 200 dunams (200 000 kvadratmeter) och det som
är kvar av den, som Israel kontinuerligt förstörde, har gång på gång
återuppbyggts.
Palestinska ägor i Araqeeb beslagtogs, som många andra byar, enligt 1953
års markförvärvslag.
Israel sade att mark i Negev, som palestinska ägare bodde på mellan den 15
maj 1948 och den 1 april 1952, tillhörde den israeliska regeringen som hade
exproprierat 247 000 dunams i Negev.
De nya historiska protokollen avslöjar att palestinier under den perioden
tvångsdeporterades av israeliska styrkor som använde sig av hot, våld,
bestickningar och bedrägerier, rapporterade Haaretz.
´Diskriminering och försummelse´
Algazi berättade för Haaretz att äldre israeliska tjänstemän visste att
förfarandet att deportera palestinier från Negev var ”olagligt”, så därför
undvek de att ge dem ”skriftliga order om vräkning”.
Han sade också att protokollen visade på palestinska beduiners motstånd
mot den israeliska planen att ytta dem från deras ägor.
”[Detta] avslöjade den envishet med vilken de försökte hålla fast vid sin mark,
t.o.m. till priset av hunger och törst, för att inte nämna hot och militärt våld,”
berättade Algazi för Haaretz.
Under de senaste veckorna har hundratals av Israels palestinska medborgare
i Negev protesterat mot planen på skogsplantering i deras byar, skött av The
Jewish National Fund (JNF), som de ser som ett sätt att beröva dem deras
ägor.
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I söndags demonstrerade nästan 200 av dem utanför den israeliska
premiärministern Naftali Bennetts kontor i Jerusalem mot planen som de
kallade ”en politik av diskriminering och försummelse”.
Omkring 300 000 palestinska medborgare bor i Negev; 100 000 bor i 35
okända byar och saknar viktiga o entliga tjänster.
https://www.middleeasteye.net/news/israel-negev-palestinians-empty-plansrevealed-new-documents
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-documentsreveal-israel-s-intent-to-forcibly-expel-bedouin-from-their-lands-1.10579891
Översättning: Anja Emsheimer

I skjutzonen: Utvisningar i byar på
Västbanken påbörjas efter
domstolsbeslut

P

alestinier i Masafer Yatta – eller som israeler ser det, skjutzon 918 –
lovar att åter bygga upp hus som förstörts.

Palestinier granskar förstörda hus i Masafer Yatta. Fotograf:
Quique Kierszenbaum
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Bethan McKernan och Quique Kierszenbaum i Masafer Yatta, Västbanken.
The Guardian, söndagen den 22 maj 2022
Nedanför den dammiga platån, byn Khribet al-Fakhiets hem, på södra delen
av den ockuperade Västbanken, strövar palestinska beduiners får, getter och
kameler omkring på kullarna. Den israeliska staden Arad skimrar på håll och,
tvärs över dalen, österut, reser sig bergen mot det angränsande Jordanien för
att möta himlen. Mycket närmare hemmet skymtar man från nästa höjd den
illegala israeliska bosättningen Mitzpe Yair.
Oasfalterade vägar kors och tvärs i denna fattiga, kuperade halvöken, en del
av de 60 % av Västbanken som är under full israelisk kontroll. Palestinier
kallar den Masafer Yatta, en samling byar med en befolkning på omkring 1
000 personer. Men för den israeliska staten är detta Firing Zone 918, ett
militärt träningsområde dit civilpersoner inte har tillträde. Striden för att
kontrollera dessa 3 000 hektar (7 410 acres) är en av de våldsammaste i den
israeliska ockupationen.
Tidigare denna månad avgjorde Israels högsta domstol slutligen ett två
decennier gammalt rättsfall om områdets öde: marken kan återanvändas för
militärt bruk, vilket upprätthåller den israeliska försvarsmaktens (IDF)
argument att palestinier som bor här inte kunde bevisa att de bodde där innan
skjutzonen etablerades 1981. Beslutet – ett av de mest betydelsefulla vad
gäller fördrivningar sedan ockupationen började 1967 – banade väg för
fördrivningen av alla som bodde där.
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De rivningar som man länge fruktat och som FN-experter har sagt kan
innebära krigsförbrytelser, har redan börjat. Förra veckan förstördes 11 hus
och verkstäder i Fakhiet. Ytterligare nio hus nära al-Majaz revs ner med
bulldozers av ett israeliskt företag som staten lägger ut på entreprenad till att
riva. IDF-soldater och polis, som fått i uppdrag att skydda området, tittade
på.
”Det är för varmt för de små barnen och för fullt av folk för så många,” sade
han. ”Vi kommer att bygga upp husen igen för det här är vårt hem. De kanske
kommer tillbaka och river det igen... Ett hem antar man är ett tryggt ställe.”
IDF svarade inte genast på en begäran om kommentarer kring rivningarna.
Omkring 18 % av område C, Västbanken under full israelisk kontroll, har
återanvänts sedan 70-talet som ”skjutzoner” för IDF. Enligt ett ministermöte
1981 föreslog den dåvarande jordbruksministern, Ariel Sharon, som senare
blev premiärminister, att Firing 918 skulle skapas med den uttryckliga avsikten
att tvinga bort palestinier, som bodde där, från deras hem.
1999 fördrevs 700 boende i Masafer Yatta, soldater tvingade upp dem på
lastbilar, men efter ett rättsligt överklagande ck de boende återvända tills att
ett slutligt beslut hade tagits.
Sedan dess har palestinierna som bor inom området för Zone 918, gång på
gång hotats med rivning av sina hus och kon skering av jordbruksmark
eftersom de saknar byggnadslov som utfärdas av de israeliska
myndigheterna. Enligt Israels civila förvaltning har sedan 2006 enbart 75
byggnadslov beviljats palestinier som bor i område C, medan 20 500 har
beviljats illegala israeliska bosättningar som av det internationella samfundet
ses som det huvudsakliga hindret för en bestående fred.
Under Donald Trumps Israel-vänliga USA-administration ökade
bosättningsbyggandet med 150 %. Och trots det faktum att Israels nya
regering är en koalition av olika partier på vänster- och högerkanten, verkar
det troligt att den fortsätter att godkänna ansökningar om planerade bygglov
på Västbanken.
”Det handlar egentligen inte om att förstöra husen,” sade Hamdan
Mohammed al-Huraini, en lokal aktivist. ”Det handlar om att förstöra livet.”
Nadav Weiman, biträdande chef för Breaking the Silence, en NGO som
samlar in vittnesbörd från före detta israeliska soldater om vad de hade
bevittnat när de upprätthöll ockupationen, sade: ”När jag gjorde min
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militärtjänst, tränade jag här. Vi ck höra att vi sökte efter smugglare. Vi
antogs göra människors liv eländiga. Det var poängen.”
I Jinba, ett samhälle som levt i grottorna på de svala bergssluttningarna
sedan det ottomanska väldets dagar, trakasseras familjen Bakar regelbundet
av israeliska bosättare och armén. Zakaria, 18 år, attackerades av bosättare
för några veckor sedan och lämnades med brännskador i ansiktet och på
armen. Och förra veckoslutet fängslades en annan familjemedlem vid
vägkanten nattetid då hans bil gick sönder nära en IDF-bas.
När militära aktiviteter pågår i området och vid artilleribeskjutningar mitt i
natten, blir barnen rädda, sade Zakarias mor, Nadja Mohammed Bakar, 52 år.
”En av de ursäkter som israeler har är att de oroar sig för oss och vårt sätt att
leva, det är därför de vill vräka oss och ytta oss till staden,” sade hon. ”För
det första är det inte deras sak hur jag lever mitt liv. För det andra, om de är
så bekymrade, varför låter de då inte oss bygga?”

En palestinsk man demonstrerar mot rivningarna i Masafer Yatta.
Fotograf: Mussa Issa Qawasma/Reuters
I onsdags i en skola i Fakhiet lärde sig15 människor, inklusive tonårs ickor
och äldre män, vid en workshop organiserad av B´Tselem, en israelisk
människorättsorganisation, hur de fungerar. Gruppen lärde sig om principerna
för bevisinsamling, lmfärdigheter och hur de kan skydda sig och försäkra sig
om att hålla sig undan för soldater och bulldozers när de spelar in något.
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”Jag är rädd för att jag ska förlora mitt hem,” sade Bir Mohammed Mazra, 21
år, från en närliggande by. ”Det här känns som ett sätt för mig att hjälpa till. Vi
attackeras och vi behöver visa världen... Jag är inte rädd för att göra det.”
https://www.theguardian.com/world/2022/may/22/ ring-zone-evictionsbegin-west-bank-villages-court-ruling-masafer-yatta?CMP=share_btn_tw
Översättning: Anja Emsheimer

Brådskande: Den största Fördrivningen
av Palestinier: Snälla Ni – Protestera
David Dean Shulman
Brådskande budskap från South Hebron Hills

D

en 4 maj 2022, dagen före Israels självständighetsdag, kom Israels
högsta domstol vid ett sammanträde fram till ett avgörande som lät
staten förstöra åtta palestinska byar i området Masafer Yatta i South
Hebron Hills, och att varaktigt förvisa dess invånare. Det här avgörandet är en
travesti på rättvisa, en akt av extrem rättslig grymhet, och ett hårt slag mot
grundläggande, universella mänskliga värden och mänskliga rättigheter. Det
strider även mot internationell rätt, inklusive lagarna om aggressiv ockupation
såsom det är inskrivet i 1949 års Genèvekonvention och 1998 års Romfördrag
som de nierar brott mot mänskligheten och krigsbrott. Israel har skrivit under
båda dessa fördrag.
Omkring 1 500 palestinier (och möjligen många er) i Masafer Yatta lever nu i
överhängande fara att bli fördrivna. Avgörandet hade också allvarliga följder
för ytterligare fem byars överlevnad i den militära övningszonen 918. Namnen
på byarna är: Jinbah, Markaz, Fakhit, Sfayi, Halawah, Khalat al-Dab´a, Taban,
Majaz, Rakiz, Simri, Magha´ir al- ´Abid, Tuba, Mufagara-Sarura. Det här är
verkliga platser där verkliga familjer bor, som deras förfäder gjorde i just
samma byar i århundraden. Att utrota dem är att utplåna en hel traditionell
kultur och ett unikt, historiskt sätt att leva.
Armén upprättade godtyckligt träningszonen 1981, och den nuvarande
högsta domstolen bekräftar åter dess laglighet. I över 20 år har de palestinska
invånarna i detta område kämpat mot att bli avhysta. Avgörandet den 4 maj
markerar slutet på denna lagliga process och således slutet på dessa
människors hopp. Under de senaste många årtiondena har de israeliska
myndigheterna systematiskt rivit ner deras hem, förstört vägarna och
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brunnarna och kon skerat deras magra jordbruksredskap. Under samma
period byggde och utökade israeliska bosättare illegala utposter inom samma
träningszon, vanligtvis med öppet stöd från armén; sådana bosättningar
behöver inte frukta något hot om förstörelse samtidigt som bosättarna ägnar
sig åt dagliga trakasserier och våld mot sina palestinska grannar.
Vi känner till dem väl från många år av aktivism v.g. mänskliga rättigheter i
South Hebron Hills. Många av dem är nära vänner. Det här är fredsälskande
människor som bara vill leva på sin egen mark, låta sina hjordar beta, plantera
och skörda vete och korn, ra sina festivaler, bröllop, sina barns och
barnbarns födelse, att fostra dessa barn – allt detta trots att israeliska
bosättare fortsätter att tränga in på deras marker, och armén och polisen
ständigt trakasserar dem. Enkelt uttryckt, de har under de senaste många
årtiondena levt under en regim av en allt intensivare statsterror. Inte bara
deras hem och sätt att leva utan även själva deras liv hotas av dagliga
våldsamma attacker av israeliska bosättare, vanligtvis uppbackade av armén.
Domarna avfärdade konkreta bevis som de palestinska målsägandena hade
inkommit med och bestämde att det inte fanns några permanenta bostäder i
dessa byar före 1981 när skjutzonen upprättades. Det nns gott om bevis
som går tillbaka till åtminstone första halvan av artonhundratalet att
palestinierna bodde i byarna kring Masafer Yatta i minst åtta till tio månader
varje år (en del familjer hela året). Under de heta sommarmånaderna kunde de
ibland för ytta sig upp till de svalare högländerna med sina hjordar och
återvända före höstregnen. De esta familjerna bodde i grottor – en unik
befolkning i Mellanöstern – vilket förklarar frånvaron av stenhus eller andra
hus på ygfoton i området från mitten av nittonhundratalet. Regeringen har
förstört många av grottorna under åren; idag bor familjerna i huvudsak i enkla
fristående hus. Det är klart att domarna struntade i att ta det dokumenterade
beviset på allvar att dessa byar hade funnits till länge, vilket också tveklöst
bekräftats genom pålitliga muntliga berättelser av äldre medlemmar i
samhällena kring Masafer Yatta.
Allt detta kan för den utomstående verka vara ett relativt mindre, lokalt
problem. Men det är det inte. Det som står på spel är inte bara överlevnaden
för palestinierna i Masafer Yatta. Mänsklighet be nner sig idag i en historisk
kris där de relativt få mänskliga restriktionerna på rå militär styrka – det vill
säga, de internationella krigslagarna i Genèvekonventionen och dess nyare
tillägg – riskerar akut att kastas bort och glömmas så som vi nu ser bland
annat i Ukraina. Tvångsutvisningarna av de palestinska samhällena i Masafer
Yatta kommer att få följder för hela mänskligheten. Israels högsta domstol har
nu i sitt avgörande helt fräckt hävdat att internationella krigslagar och
speci kt lagarna om krigförande ockupation inte är bindande för staten Israel
och kan åsidosättas genom lagstiftning och äldre militäro cerares order.
Detta är skamligt och kan inte försvaras. Kända experter på folkrätt säger att
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Men det kan bli värre. Domstolens avgörande är ännu en milstolpe i
processen av samvetslös annektering – det vill säga, ren stöld – av palestinsk
mark och fördrivning av de rättmätiga ägarna av denna mark. Som Haaretz,
Israels främsta tidning, i sin ledare den 8 maj sagt så bekräftar domstolens
beslut e ektivt beskyllningen att Israels styre i de ockuperade territorierna är
en slags apartheid, grundad på en privilegierad etnisk grupps dominans över
en annan befolkning som berövats alla elementära mänskliga rättigheter. Vi
står inför en etnokratisk hypernationalism som försöker uppnå sina
messianska mål (eller lönsamma expansion) på bekostnad av palestinska liv
språk, kultur och historia.
Vi gör allt vi kan för att stoppa detta omänskliga brott, men stödet från det
internationella samfundet är avgörande för vår kamp. Ni kan hjälpa. Ni kan
göra en verklig skillnad. Snälla – gör era röster hörda, ring till era
representanter och valda tjänstemän, sprid ordet, det brådskar – för det
oskyldiga folkets skull i Masafer Yatta.
David Dean Shulman: var chef för Jerusalem Institute of Advanced Studies,
ck the Israel Prize och MacArthur Fellowship eller ”Genius Grant”.
Översättning: Anja Emsheimer

Yes, Palestinians have a ag!
There were times when
The police and the army
Would assault anyone who
Raised a Palestinian ag
And charge them with
"Identifying with
A terrorist organization."

With Israel.
On at least one occasion
It ew at
The Prime Minister's residence
In Jerusalem
During an o cial visit
By a Palestinian representative.

It appeared that
The Oslo Agreements
Put an end to
The hunting if ags.
The red-green-black-white ag
Became the ag of
The Palestinian National Authority,
Which signed an agreement

However, in recent months
The hunting of ags
Was renewed and intensi ed.
The Jerusalem police
Attacked a funeral
In front of
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domstolens avgörande om Masafer Yatta mycket väl kan avslöja staten Israel
och alla som kan kopplas till att detta beslut tillämpas, utredas och möjligen
åtalas vid internationella brottmålsdomstolen i Haag.

TV cameras
From around the world,
Simply because
The Palestinian ag
Was raised there.

Was raised.
Even when
The mayor of Beersheba
Aroused against them
A ood of
Crude nationalist incitement,
The heads of the university
Were undeterred and
Reiterated their position:
Raising the Palestinian ag
On campus
Is a legitimate part
Of the Freedom of Expression
Which the students fully deserve.

The army that
Constantly complains about
A lack of personnel
Allocated soldiers
To accompany settlers
To cities and villages
In the Occupied Territories,
To climb poles and
Remove Palestinian ags.
Yet just at
This kind of time,
Beersheba University decided
To allow a demonstration of
Arab students
At which
The Palestinian ag

That kind
Of civil courage
Is all too rare
In 2022 Israel.
Gush Shalom Statement
May 31, 2022
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Clashes With Police Erupt at Palestinian
Journalist's Funeral Procession
In an interim report from the Israeli military's probe says investigators are still
unable to determine who killed Shireen Abu Akleh.

Mourners carry the co n of Al
Jazeera reporter Shireen Abu Akleh,
who was killed during an Israeli raid in
Jenin, as clashes erupted with Israeli
forces in Jerusalem, on Friday.Credit:
Ammar Awad/Reuters
May. 13, 2022
he funeral procession of slain Al Jazeera reporter Shireen Abu Akleh on
Friday was marred by clashes with Israeli police forces in Jerusalem,
who used stun grenades on a crowd in Sheikh Jarrah.

T

Hundreds of people gathered outside the hospital where the procession
began, with many of them ying Palestinian ags and chanting what police
dubbed "nationalistic incitement calls." At least 10 required medical
assistance.
Israeli Police said six rioters have been arrested so far over attacking police
o cers during the procession.
Television footage from the procession shows Israeli forces striking with clubs
mourners who were carrying Abu Akleh's casket.
Police arrest an activist during Shireen Abu Akleh's funeral, on Friday.
Police said the group of Palestinian rioters had begun throwing stones in the
hospital compound. "The policemen were forced to act," they added. There
was no immediate comment from Palestinian authorities.
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Abu Akleh, a household name for many Palestinians and Arabs, reported on
the Israeli occupation and other regional issues for many years. She was shot
dead on Wednesday while covering a military raid in Jenin.
An interim report from the Israeli military's investigation into the incident said
on Friday it was still impossible to determine whether the bullet that killed her
was red by Israeli soldiers or Palestinian militants.
Israel has called for a joint investigation with the Palestinian Authority and for
it to hand over the bullet for forensic analysis to determine who red the fatal
round. The Palestinian Authority has refused, saying it will conduct its own
investigation and take the case to the International Criminal Court, which is
already investigating possible Israeli war crimes.
The Israeli report outlines two scenarios: Either Abu Akleh was hit by shots
red by Palestinian militants who were aiming at the Israeli force, or by gun re
from an Israeli sniper who was aiming at a Palestinian gunman.

Palestinians pay tribute to slain Al-Jazeera journalist Shireen Abu Akleh
in front of the hospital where her body is kept, hours before her funeral
in Jerusalem, Friday.Credit: AHMAD GHARABLI - AFP
The Israeli soldier was shooting through a small opening, the army said, "and
there's a possibility that the reporter stood near the terrorist." Abu Akleh was
about 200 meters (650 feet) away from the sniper.
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Sen. Chris Murphy, who chairs the Senate subcommittee dealing with the
Middle East, described the scenes as "awful to watch," adding that he has his
team "working to get answers about what happened here.”

The funeral service was held at a Catholic church in Jerusalem's Old City,
near the Damascus Gate. Clashes between Israeli forces and Palestinians
continued there, too, after police tried to block the street leading to the
church.
Many Palestinians called people on social media platforms to hold a general
strike on Friday so to encourage more people to attend the funeral.
Israel's Regional Cooperation Minister Esawi Freige of Meretz condemned the
police's conduct saying it "marred the memory and funeral of Shireen Abu
Akleh today," and that attempts to con scate the Palestinian ags at the
event led to an unnecessary are-up.”
"How ugly and miserable is the face of the damned occupation! The
occupation not only murdered Shireen Abu Akleh, may she rest in peace, in
cold blood, it also prevents many of the participants to grieve her death."
Qatar-based Al Jazeera said its managing director, Ahmad Alyafei, would
travel to Jerusalem to attend the funeral.
The Palestinian Authority and Al Jazeera accused Israel of deliberately killing
Abu Akleh within hours of her death. Israel says a full investigation is needed
before any conclusions can be drawn as to whether the fatal shot was red
by its forces or Palestinian militants.
Abu Akleh, 51, had joined Al Jazeera's Arabic-language service in 1997 and
rose to prominence covering the second intifada in the early 2000s. The
veteran reporter was a widely respected member of the local press corps.
Reuters and Ben Samuels contributed to this report.
https://www.haaretz.com/israel-news/2022-05-13/ty-article/.premium/israelipolice-launch-stun-grenades-at-palestinian-journalists-funeral-procession/
00000180-d635-d572-aba5-debd870d0000
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Ny kvot för israeliska trupper: Lägg till 50
Palestinier till spårningsdatabasen under
varje skift
IDF använder systemet Blue Wolf för att märka och övervaka hela den
palestinska befolkningen, även dem som det inte nns någon upplysning om.

En checkpoint i mars. Foto: Ohad Zvigenberg
Yaniv Kubovich, Haaretz den 24 mars 2022

S

oldater stationerade på Västbanken har nyligen fått instruktioner av sina
befälhavare om att de vid varje byte vid en checkpoint eller vaktpost
måste skriva in detaljerna och foton på minst 50 palestinier i IDF:s
spårningssystem ”Blue Wolf”. En soldat som inte fyller kvoten, ck de vid
genomgången veta, kommer inte att befrias från tjänsten i slutet av sitt skift
och kommer att tvingas stanna kvar i tjänst tills de har kommit upp till kvoten.
Systemet Blue Wolf, som armén har använt under de gångna två och ett halvt
åren, är en databas som detaljer och foton på palestinier överförs till, vilket
gör det möjligt att spåra och övervaka dem. Detaljerna inbegriper bland annat
ID-nummer, ålder, kön, hemvist, registreringsnummer på fordon, kontakter
med andra och om de får arbeta i Israel.
I november publicerade Washington Post en undersökning som visar på IDF:s
omfattande användande av systemet på palestinier på Västbanken. Enligt
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redogörelsen förs detaljerna om palestinier, som inte har någon koppling till
terrorism eller som det inte nns några upplysningar om, in i systemet..
Soldaterna är skyldiga att med sina mobiler fotografera slumpvis valda
palestinier och föra in sina detaljer i systemet. Artikeln noterade att systemet
enligt beräkningar innehåller foton på tusentals palestinier – inklusive barn
och äldre.

Checkpoint i Tul Karm, januari. Foto: Ofer Vaknin
En grupp frontsoldater som nyligen påbörjade sin stridsplacering på
Västbanken protesterade mot den kvot som deras befälhavare krävde att de
skulle nå upp till. En av frontsoldaterna som talade med Haaretz hävdade att
kravet gör att databasens utvidgning blir soldaternas huvuduppgift, och sker
på bekostnad av att skydda allmänheten vilket de är stationerade för. En del
av soldaterna upplever att den här aktiviteten, när den riktas mot palestinier,
är emot deras samvete. Efter soldaternas klagomål svarade befälhavarna
med ett klargörande och upprepade det ursprungliga direktivet.
Soldater som måste utföra uppdraget talade om för Haaretz att direktivet
härrör från en tävling i centralkommandot om est överföringar till systemet,
och att det är viktigt för befälhavarna att visa sin styrka för höjdarna i
militärledningen.
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Talespersonen för IDF-enheten svarade att man inte kan diskutera militärens
”underrättelse- och operativa möjligheter” men sade att man ansträngde sig
för att ”försöka minska skadan på den palestinska befolkningens liv”.
https://www.haaretz.com/israel-news/pemium-soldiers-not-allowed-o shifts-until-they-enter-50-palestinian-names-in-database-1.10694278
Översättning: Anja Emsheimer

Under israelisk övervakning: Att leva i
dystopia, i Palestina
Som palestinsk Jerusalembo lever jag i ett övervakningssamhälle som inte
skiljer sig från dem i dystopiska science ction-romaner.
Jalal Abukhater, Aljazeera den 13 april 2022

Det går att se Klippdomen och Gamla stan från Olivberget via en
säkerhetskamera i Jerusalem den 13 januari 2018 [Emmanuele Contini/
Nur Photo via Getty Images]
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em månader har gått sedan Förenta staterna satte in sanktioner mot det
israeliska spionprogramföretaget NSO Group, och berättelser om
användandet och missbruket av dess Pegasus-produkt fortsätter att
komma ut. Eftersom olika organisationer försöker att kräva ytterligare
åtgärder mot Israel för att förse missbrukare av mänskliga rättigheter med
detta verktyg för att främja deras kränkningar, är det viktigt att komma ihåg
att israelisk militär och övervakningsteknologi först utvecklas för och testas
på palestinier, innan det exporteras.
Föga överraskande har man redan hittat Pegasus i sex palestinska
människorättsaktivisters telefoner, en av dem väcker nu åtal mot NSO i
Frankrike. En annan måltavla råkade vara min vän och kollega vars arbetsfält
är direkt kopplat till relationen mellan Palestina och internationella
brottmålsdomstolen (ICC) i Haag.
Tanken att israelerna har haft full tillgång till våra personliga samtal och
utbyten i gruppchattar har varit rätt störande, minst sagt. Men det här är inte
första gången som Israel har kränkt mitt privatliv och det kommer inte att vara
sista gången.
Som palestinier och Jerusalembo lever jag i ett övervakningssamhälle, inte så
olikt de dystopiska science ction-böcker och - lmer som är populära dessa
dagar.
Jerusalem och Västbanken är några av världens mest övervakade platser. Inte
ett ögonblick går utan att vi blir uppmärksammade på graden av påträngande
övervakning som ständigt kontrollerar oss: avancerade kameror för
ansiktsigenkänning, registreringsskyltläsare, spionprogram i våra datorer och
mobiler, liksom teknologier som möjliggör för israeliska myndigheter att
lyssna på vilket som helst av – och alla – våra samtal.
Låt mig följa med er genom rutinövervakningen som jag genomgår såsom
vanlig palestinier. Övervakningen börjar i mitt hem; den börjar i min telefon
och dator.
En rapport nyligen i Middle East Eye citerade en tidigare medlem i den
israeliska arméns elitunderrättelseenhet 8200 att som sagt Israel kan lyssna
på vilket telefonsamtal som helst som äger rum på den ockuperade
Västbanken och Gaza i de enda två mobila nätverk som fungerar hos oss,
Jawwal och Wataniya.
Enligt arméveteranen lyssnar israelerna på politiskt aktiva palestinier och på
vanliga palestinier för att hitta ”påtryckare”; ett exempel på det senare ”skulle
kunna vara att hitta homosexuella som kan tvingas att rapportera om sina
släktingar, eller att hitta någon man som bedrar sin fru”.
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Jag har hela mitt liv arbetat hårt på att navigera i dessa övervaknings-system.
Jag har utvecklat många metoder för att försäkra mig om att jag kan säga min
mening utan att riskera förföljelse, utpressning eller fängelsestra . Men ändå
är jag medveten om att fastän jag inte gör nåt fel, är jag aldrig helt säker – jag
känner folk som sitter i fängelse enbart på grund av sin aktivitet i sociala
medier. Sättet att tala och umgås som anses normala och skyddade i den
demokratiska världen kriminaliseras i apartheid-Israel för att bibehålla
befolkningskontrollen.
Den israeliska övervakningen fortsätter när jag går ut på gatan. I centrala
östra Jerusalem och Gamla stan spårar hundratals kameror utrustade med
teknologi för ansiktsigenkänning våra rörelser. 2014 fanns det i staden en
säkerhetskamera för var 100:de palestinier, enligt en rapport som Who Pro ts
publicerat, ett forskningscentrum med fokus på företag som tjänar på den
israeliska ockupationen.
2017 tillkännagav den israeliska regeringen sin plan att installera ytterligare
765 kameror med avancerad programvara för ansiktsigenkänning och
utrustade med direkt återkoppling på individers ansikten när de går omkring i
staden.
Så detta att gå omkring i Jerusalem är aldrig avkopplande för oss palestinier. I
och med att jag vet att jag hela tiden är iakttagen, är jag ständigt orolig för att
göra något som kanske kan missuppfattas av myndigheterna och göra mig till
ett ärende. Jag blir onödigt uppmärksam och beräknande vid varje steg jag
tar.
När jag än trä ar vänner ute på stan, förlikar vi oss med idén att vårt
beteendemönster iakttas och analyseras i realtid. I februari erkände de
israeliska myndigheterna öppet att man använder ett mobilt spårningssystem
för att spåra och hota palestinier som deltog i eller var i närheten av
protesterna i Sheikh Jarrah och Jerusalem i maj.
All denna övervakning får mig att tro att jag lever i ett panoptikon – ett
kontrollsystem som socialteoretikern Jeremy Bentham konstruerat och tillåter
myndigheter att uppnå maximal kontroll på befolkningen med minimal
ansträngning. Palestinier lever verkligen i ett panoptikon – vi är alla fångar i
Israels övervakningsregim.
Israelisk ockupation tar ut en rejäl avgift på vårt fysiska och psykologiska
välbe nnande, och vetskapen om att vi ständigt är under övervakning bidrar
till vårt lidande. Vi har inte bara att göra med israeliska soldaters trakasserier,
missbruk med att stoppa och undersöka oss, godtyckliga arresteringar och
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utomrättsligt dödande, vi känner oss inte trygga i våra egna hem, när vi söker
på nätet, pratar i telefon, samtalar med våra vänner.
Övervakningen tar inte slut när jag lämnar Jerusalem. När jag till exempel kör
till Ramallah för att arbeta, fortsätter myndigheter att hålla koll på mina rutiner
genom att använda sig av högteknologisk övervakningsteknik. Längs hela
vägen nns det registreringsskyltläsare (dubbade Hawk Eyes), som gör privat
information inklusive platsen i realtid, tillgänglig för polisen genom att bara
trycka på en knapp.
Varje checkpoint och varje vägkorsning som leder till ett palestinskt
befolkningscentrum på Västbanken eller leder till Jerusalem är övervakade
genom detta omfattande övervakningssystem.
Denna form av övervakning ökar den oro som palestinier i Jerusalem känner.
Vi lever ständigt farligt, eftersom den israeliska staten kräver att vi fortsätter
att ha Jerusalem som vårt ”livscentrum” för att ha kvar vår rätt att leva där.
De av oss som regelbundet åker till Västbanken för att gå i skola, arbeta eller
av andra skäl, vi oroar oss ständigt över att vår bostad i Jerusalem skulle
förklaras ogiltig av ockupationen. Vi oroar oss för att de israeliska
myndigheterna som bevakar oss godtyckligt kan bestämma att vi har
tillbringat för mycket tid i exv. Ramallah, och bara kasta ut oss från Jerusalem
för alltid.
Den övervakning som jag är med om i Jerusalem och Ramallah kan ändå inte
jämföras med det som mina palestinska vänner går igenom i Hebron där man
prövar en väsentligt mer påträngande övervakningsordning. Där installerade
den israeliska militären kameror för ansiktsskanning vid checkpoints i hjärtat
av staden. Det möjliggör för soldater att identi era palestinier innan de ens
har kollat deras ID-kort. Programmet ”Hebron Smart City”, som israeliska
myndigheter har döpt det till, förser dem med möjlighet att övervaka stadens
befolkning i realtid och kan ibland se in i privata palestinska hem, detta enligt
vittnesmål som Washington Post inhämtat. De israeliska myndigheterna har
planer på att installera liknande ”smart city”-program på hela Västbanken.
Dessutom nns programmet ”Blue Wolf”. Medan det prövades i Hebron,
används det nu över hela Västbanken, det är en telefonapplikation med ett
avancerat system för ansiktsigenkänning som fångar foton på palestinier och
matchar informationen med en databas på ansikten som är så omfattande att
det har döpts till den israeliska arméns hemliga ”Facebook för palestinier”.
Den 24 mars rapporterade den israeliska tidningen Haaretz att israeliska
soldater hade fått instruktioner av sina befälhavare att de under något skifte
vid en checkpoint eller vaktpost måste skriva in detaljerna på minst 50
slumpmässiga palestinier i Blue Wolfs spårningssystem.
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I Hebron inbegriper tillämpningen av systemet med Blue Wolf att soldater gör
räder i hemmen och kör upp palestinska barn ur sängen för att fotografera
dem. Nyligen publicerade B´Tselem en video som visade sömniga palestinska
barn i pyjamas som soldater skrek på och beordrade att bli fotograferade.
Man kunde också höra de israeliska soldaterna säga till barnen att le och
”säga cheese” innan de fotograferade dem.
Ingen israel skulle vilja bli utsatt för samma grad av övervakning; förslag från
brottsbekämpande tjänstemän att installera sådana kameror för
ansiktsigenkänning på allmänna platser i Israel tillbakavisades mycket
kraftfullt av politiker. Att israelisk polis använde NSO Pegasus programvara
mot medborgare i Israel debatterades allmänt och fördömdes likaså. Men
under apartheid tillämpas en norm på israeler och en annan på palestinier.
För israeliska företag som håller på med att utveckla övervakningen och
teknologi för spionprogram, är de ockuperade områdena helt enkelt ett labb
där deras produkter kan testas innan de marknadsförs och exporteras över
hela världen för vinst. För den israeliska regeringen är denna
övervakningsregim både ett kontrollverktyg och en inkomstbringande a är.
För oss palestinier är det ännu en systematisk kränkning av våra rättigheter
under det allt djupare förtrycket från den israeliska apartheidstaten.
Jalal Abukhater, Jerusalembo, har en MA i internationella relationer och politik
från universitetet i Dundee.
https://www.aljazeera.com/opinions/2022/4/13/under-israeli-surveillanceliving-in-dystopia-in-palestine?
utm_source=General+Mailing+List&utm_campaign=4f143db881EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_14_02_50&utm_medium=email&utm_term=0_5
86030c60d-4f143db881-82761379
https://www.whopro ts.org/ ash-report/big-brother-in-jerusalems-old-city
Översättning: Anja Emsheimer
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Peter Beinart, The Beinhart Notebook, 23.5.2022, nerkortat av JIPF:s
redaktion

F

örra sommaren höll den israeliska utrikesministern Yair Lapid ett
förbryllande tal om antisemitism, ett tal som – om man tar det på allvar –
utgör en outgrundlig anklagelse av hans egen regering och de
amerikanska judiska institutionerna som arbetar vid sidan av densamma. I sitt
tal sade Lapid att ”antisemitism är inte hatets första namn, det är dess
efternamn”. Med andra ord är antisemitism namnet på bigotteri mot judar.
Men bigotteri mot judar är inte värre än bigotteri mot andra folk. Allt bigotteri
är lika illa, så Lapid föreslog alltså att judar borde börja kalla allt bigotteri –
eller åtminstone allt bigotteri som ger upphov till utbrett våld – för
antisemitism. ”Antisemiterna”, tillkännagav han, ”var också slavhandlare som
kastade människor, sammanbundna med kedjor, i havet. Antisemiterna var
hutuerna i Rwanda som massakrerade tutsier. ”Antisemit är vem som helst
som hatar så mycket att de vill döda och eliminera och förfölja och fördriva
människor enbart därför att de är olika.”
Det är värt att komma ihåg Lapids tal i lagstiftningens spår, som
introducerades förra veckan av representanten Rashida Tlaib, som
uppmanade USA:s regering att ra minnet av Nakba. Eftersom detta att
fördriva människor bara för att de är olika verkligen utgör ”antisemitism”,
sedan Nakban – då omkring 750 000 palestinier antingen fördrevs från sina
hem av sionistiska och israeliska styrkor mellan 1947 och 1949 eller i skräck
ydde från sina hem – utgör en väldigt ”antisemitisk” grymhet. Och att
minnas den grymheten – och arbeta på att gottgöra dess verkan – borde vara
en del av kampen mot antisemitism i vår tid.
…Jag är verksam i övertalningsbranchen. Jag vill övertala alla. Men särskilt
vill jag övertala judar – och särskilt de judar som påverkar israelisk och
amerikansk politik – att något allvarligt ont begås i vårt namn. Det är en
intellektuell och känslosam utmaning. Den kräver att man förstår de argument
som ställs upp för att rättfärdiga israeliskt och amerikanskt beteende och, lika
viktigt, att förstå de rädslor och passioner som nns bakom dessa försvar.
Enligt min erfarenhet är det bästa sättet då att tala och lyssna. Jag erkänner
att för en del människor, särskilt för palestinier vars familjer Israel har skadat,
är dessa samtal mycket olidliga. De lägger salt i plågsamma sår, och jag
respekterar folks rätt att undvika dem. Men jag tycker att de är användbara
eftersom de hjälper mig att renodla mina argument mot andra judar om
nödvändigheten av palestinsk-judisk jämlikhet.
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Är det Antisemitism att Förneka Nakban?

Min vän Fadi Quran, som organiserar palestinskt ickevåldsmotstånd mot
israeliskt förtryck, berättade nyligen för mig att the African National Congress
som i åratal studerat Afrikaner historia och kultur eftersom man insåg att
Afrikaner politisk psykologi utgjorde ett stort hinder för ANC:s försök att störta
apartheid. Jag jämför inte mig själv med varken ANC eller Fadi, ej heller
påstår jag att Israel och Sydafrikas apartheid är exakt detsamma. Men ändå
menar jag att förändring kräver övertalning likaväl som påtryckningar. Och ju
bättre man förstår dem man försöker att övertala, desto mer sannolikt är det
att man uppnår resultat.
…..
Åter till Lapids tal och Nakban. Det som gjorde Lapids tal så subversivt var att
han genom att kalla allt våldsamt bigotteri för ”antisemitism” föreslog att judar
skulle se allt våldsamt bigotteri som lika felaktigt. Vilket betyder att judar, med
Lapids egen logik, borde se Nakban som en allvarlig ”antisemitisk” handling.
Varför är detta inte uppenbart? Hur kan så många judiska ledare förneka att
detta att fördriva tre fjärdedelar av en miljon palestinier från deras hem –
antingen under pistolhot eller av rädsla för pistolhot – utgjorde en djupgående
handling av våldsamt bigotteri. En gång i tiden då Israels försvarare avvisade
den anklagelsen genom att hävda att palestinska yktingar yttade på
uppdrag av arabiska regeringar. Men det påståendet har misstrotts helt, först
av den palestinska historikern Walid Khalidi, som 1959 studerade arabiska
radioutsändningar och tidningar och uttalanden av olika arabiska och
palestinska arméer. Han fann att långt ifrån att be palestinier att y, hade
arabiska och palestinska ledare ofta enträget bett dem att stanna. Årtionden
senare drog den israeliska historikern Benny Morris, när han använde
israeliska och brittiska arkiv, att vad än arabiska regimer hade gjort ”för att
främja eller kväva uttåget var bara av sekundär betydelse. ” Ja, en rapport
från i juni 1948 av Israels egen underrättelsetjänst uppskattade att ”order och
direktiv som arabiska institutioner och gäng” hade utfärdat ledde till att bara 5
% av palestinska byar evakuerades. Däremot var ”påverkan av ´judisk militär
verksamhet´... på migrationen avgörande.”
Nu för tiden avfärdar Israel och amerikanska judiska ledare ofta denna
anklagelse på ett annat sätt. Varför var det inte våldsamt bigotteri när judiska
arméer tvingade palestinier bort från deras hem? Därför att, som etablerade
judiska grupper argumenterar, arabiska och palestinska ledare motsatte sig
FN:s delningsplan 1947 och därefter attackerade Israel efter dess bildande i
maj 1948. ”Roten till katastrofen,” twittrade The Democratic Majority for Israel
som svar på Tlaibs motion, är att ”arabvärlden vägrade acceptera FN-planen
på en judisk & arabisk stat i det som var kvar av Storbritanniens
Palestinamandat efter att Jordanien bildats. I stället invaderade 5 arabiska
arméer Israel och försökte förstöra det och driva judarna ut i Medelhavet.”
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Detta argument ignorerar era viktiga sanningar. För det första hade
palestinierna goda skäl till att motsätta sig FN:s delningsplan som gav en
judisk stat 55 % av det brittiska Palestinamandatet fastän judar endast
utgjorde en tredjedel av dess befolkning. För det andra började sionistiska
styrkor att fördriva palestinier – era hundra tusen av dem – innan
arabstaternas regeringar förklarade krig i maj 1948. Morris (en israelisk
historiker, JIPF:s kommentar) föreslår att ett av skälen till att arabstaterna
invaderade var att hejda den stora strömmen av palestinska yktingar som
kom in i deras bräckliga nationer. Varför påbörjade sionistiska styrkor
fördrivningen innan arabernas arméer attackerade? En del av fördrivningarna
ägde rum som svar på lokalt palestinskt våld som inbegrep en hel del
hemskheter. Men som historikern Hillel Cohen vid Hebrew University har
redogjort för, attackerade de esta palestinier aldrig judar. Om de alls tog till
vapen, var det bara för att försvara sina byar från angrepp. Om och om igen
fördrev sionistiska styrkor till och med byborna som hade strävat efter en
icke-angreppspakt med näraliggande judiska samhällen. Varför? Därför att
det helt enkelt fanns för många palestinier i närheten. Eftersom judar endast
utgjorde en tredjedel av Palestinamandatet, skulle den ”judiska” staten som
FN skapade, ha varit palestinsk till 40-50 %. För David Ben-Gurion – som så
tidigt som 1938 deklarerade att ”jag stödjer tvångsför yttning” – var en judisk
stat med så många palestinier egentligen inte alls en judisk stat. Ur BenGurions synvinkel, argumenterar Morris, skulle det inte kunna bli en livskraftig
´judisk´ stat om inte någon slags omfattande för yttning av araber från det
område som skulle bli den judiska staten, äga rum.”
Av alla dessa skäl var Nakban, enligt Lapids måttstock, helt klart ett utslag av
våldsamt bigotteri – en ”antisemitisk” åtgärd. Sionistiska ledare ville ha en stat
dominerad av judar, och att skapa en sådan stat skulle kräva att man
tvingade bort ett stort antal palestinier och hindra dem från att återvända.
Använde en del palestinier våld? Ja. Uppfattade många judar palestinier som
ett hot? Absolut. Men Rwandas hutuer var också rädda. En tutsidominerad
rebellstyrka hade invaderat deras land fyra år före folkmordets början. Vita
sydafrikaner var dödligt rädda för ANC, vilket resulterade i en väpnad kamp
med sovjetiska vapen. Protestanter i Nordirland fruktade den extremt
våldsamma Irländska republikanska armén. Om systematiskt våld med syfte
att fördriva eller dominera andra etniska, religiösa eller folkgrupper berättigas
med att människor som utför det är rädda, då var inte bara Nakban berättigad
utan även sydafrikansk apartheid, protestantisk dominans i Nordirland och
hutuernas folkmord i Rwanda.
Om man å andra sidan tar Lapids tal på allvar – om man menar att allt
våldsamt bigotteri är den moraliska motsvarigheten till antisemitism – då
borde politiker och organisationer som bekymrar sig om att bekämpa
antisemitism ha prisat Tlaibs lag om att minnas Nakban. I stället kallade de
det för antisemitiskt. Ombudet Lee Zeldin föreslog att lagen var antisemitisk

fl

fl

fl

fl

fl

fl

45

eftersom den kallar Nakban för en ”katastrof” och således underminerar det
legitima i bildandet av Israel. Med den logiken är det antijudiskt att diskutera
alla israeliska hemskheter därför att detta att diskutera dem skulle kunna få
människor att ifrågasätta en stats legitimitet som systematiskt diskriminerar
palestinier. Jewish Insider fokuserade på det faktum att Tlaibs lag kallade
palestinier – men inte judar – för infödda. (Tlaib förnekade inte att judar är
infödda i Israel-Palestina. Hon tog bara inte upp ämnet, vilket är begripligt
givet att hennes ämne var fördrivningen av palestinier.) Denna underlåtenhet,
antyder Jewish Insider, är antisemitisk därför att den underminerar den
judiska kopplingen till landet Israel.
Om man tror att bigotteri mot palestinier är lika illa som bigotteri mot judar så
är dessa invändningar skrattretande. Hur kan Jewish Insider hävda att detta
att inte beskriva judar som infödda utgör en större kränkning än att fördriva
750 000 palestinier från deras hem och inte tillåta dem att återvända? Svaret
är uppenbart: För Jewish Insider, Lee Zeldin, The Democratic Majority for
Israel, och hela skaran av pro-israeliska grupper och ledare, spelar bigotteriet
mot palestinier ingen roll. Det är inte ens någon begreppslig kategori vars
existens de erkänner. Bigotteri mot palestinier måste ignoreras även om den
stirrar på en. Så efter det att ögonvittnen anklagade israeliska styrkor för att
ha dödat den palestinska journalisten Shireen Abu Akleh, tillkännagav Israels
särskilda sändebud för bekämpandet av antisemitism, Noa Tishby, att
”journalister [sic] dödas varje vecka i hela världen utan samma globala
reaktion. Det är den antisemitiska dubbelmoralen.” Bortsett från det faktum
att Abu Akleh var en amerikansk medborgare som dödades, enligt
ögonvittnen, av ett land som får 3 miljarder dollar i bistånd från USA. Det
anmärkningsvärda i Tishbys påstående är sättet som det exempli erar det
israeliska och amerikanska judiska etablissemangets förmåga att tolka t.o.m.
det mest magstarka exemplet på antisemitiskt palestinskt bigotteri, som ett
exempel på antisemitism. Abu Akleh var en ikonisk palestinsk journalist som
arbetade på Västbanken – ett territorium där judar som innehar
medborgarskap, enligt korrekt förfarande, rörelsefrihet och möjligheten att
rösta på regeringen som kontrollerar deras liv. Samtidigt som palestinier inte
åtnjuter någon av dessa rättigheter. Hon dödades, enligt ögonvittnen, av den
judiska statens armé. Men enligt Tishby framhävs dödandet av henne inte
bigotteri mot palestinier utan mot judar.
Detta är motsatsen till vad Lapid hävdade i sitt tal förra året: Att bigotteri mot
judar är fel eftersom bigotteri mot alla människor är fel. Lapid illustrerade sitt
argument med att föreslå att allt våldsamt bigotteri ska kallas ”antisemitism”
Med hans logik är Lapids regering och dess amerikanska judiska allierade
därför – som förnekar eller berättigar Nakban och förnekar eller berättigar
fördrivning av palestinier som Israel genomför ända till dags datum – skyldiga
till antisemitism. De är långt mer skyldiga än Rashida Tlaib som – olikt dem –
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menar att judar och palestinier borde behandlas som lika värdefulla
människor.
Peter Beinart
https://peterbeinart.substack.com/p/is-denying-the-nakba-antisemitism?
utm_source_=substack&utm_medium=email&utm__content=share&s=r
Översättning: Anja Emsheimer

Det här är den största myten om Israel
och Nakban
Det är en av de mest bestående myterna kring kriget 1948: Den episka
striden mellan en skrämmande arabisk Goliat och det nyfödda Israel för att
befria Palestina. Och det är en myt som fortsätter att tillfoga skada idag.

Palestinier betalar fortfarande priset för en av de mest bestående
myterna kring det arabisk-israeliska kriget 1948. Foto: Photos/AP;
Artwork/Anastasia Shub
Seraj Assi, Haaretz den 3 maj 2022
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är palestinier rar den 74:de årsdagen för Nakba och israelerna 74 år
med statsstatus, borde vi ägna ett ögonblick åt att säga sanningen om
de mest bestående myterna kring kriget 1948: Legenden om stora
arabiska arméer, förenade i anden, och som invaderar Israel för att befria
Palestina.
I en gammal fabel, lika mycket förevigad av både araber och israeler, beskrivs
kriget som en episk strid mellan en judisk David och en arabisk Goliat. Det är
rent mytologiserande av historien.
Men kriget var inte någon liten israelisk David som mötte en bjässe till arabisk
Goliat. Det var ett högst motiverat och relativt organiserat Israel som
kämpade mot en fragmenterad arabisk koalition vars regering gick in i kriget
för att tävla om sin andel av Palestina.
Kung Abdullah 1 av Jordanien var där för att annektera Palestina och skapa
ett hashemitiskt Större Syrien. Syrierna som fruktade Jordanien mer än Israel,
var där för att stoppa Jordanien från att annektera Västbanken. Egypten var
där för att blockera hashemiterna, ockupera Gazaremsan och hävda sin
överhöghet över sina arabiska grannar. Palestina var ett ställföreträdande
slagfält för deras ambitioner och rädslor. Palestiniernas öde fanns knappt
med i arabiska autokraters beräkningar.
Myten om Israels militära underlägsenhet har israeliska historiker själva
avslöjat. Enligt Avi Shlaim överträ ade de israeliska styrkorna vid varje skede
av kriget alla de arabiska styrkorna som mobiliserats mot kriget, och var er
än dem. I mitten av maj 1948 var det totala antalet arabiska trupper i
Palestina, både reguljära och icke reguljära, under 25 000 medan Israel kunde
ställa upp med över 35 000 trupper. Kring mitten av juli hade Israel 65 000
man i tjänst, och i december hade dess antal nått en topp på nästan 100 000
trupper.
”Det slutgiltiga resultatet av kriget var därför inte ett mirakel utan en trovärdig
re ektion på den underliggande militära balansen i den palestinska teatern. I
det här kriget, liksom i de esta krig, segrade den starkare sidan,”
kommenterar Shlaim i ”The War for Palestine”.
Strax före kriget blottades i fasaden på den arabiska enheten splittring och
djupa sprickor. Arabiska makthavare var mer uppmärksamma på varandra än
på Israel. De arabiska arméerna gick in i Palestina för att strida sinsemellan
och sabotera för varandra.
De gick inte in i kriget som araber, utan som egyptier, jordanier, syrier och
irakier. De hade varken ett enhetligt kommando eller en gemensam vision.
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Arabiska volontärer i ett skyddsrum får av arabiska soldater lära sig
(instruktören står till vänster) att skjuta och försvara sig i Tulkarm,
Palestina under den judisk-arabiska kon ikten 1948: Foto: AP Photo
Araberna förde sitt kalla krig till Palestina. De utkämpade ett krig inom ett krig.
Hela satsningen var dömd från första början. För att citera historikern Eugene
Rogan: ”Arabstaterna gick i sista hand ut i krig för att hindra varandra från att
ändra maktbalansen i arabvärlden, snarare än att rädda det arabiska
Palestina.”
Ingen av arabstaterna som gick in i kriget ville se en livskraftig palestinsk stat
uppstå på sin sida. Hashemitiska Jordanien arbetade hårt på att garantera att
en sådan stat aldrig skulle få se dagens ljus. Det var ett stort svek som hade
kokats ihop i hemlighet.
I november 1947, kvällen före delningsplanen, trä ade Transjordaniens kung
Abdullah i hemlighet den sionistiska ledaren Golda Meir för att underteckna
en icke-angreppspakt: kungen förband sig att inte gå emot skapandet av den
judiska staten mot att annektera Västbanken.
Tre månader senare, i februari 1948, gav britterna grönt ljus till Abdullahs
hemliga plan. Inte konstigt att Jordanien var det enda arablandet som inte
motsatte sig delningsplanen. Tre månader senare lämnade britterna Palestina,
och Israel förklarade sig självständigt.
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Följande dag utropade araberna krig mot Israel, såvitt man kunde se för att
återta Palestina men i huvudsak för att underminera varandra. Vid den tiden
hade krigsstoftet lagt sig, Palestina var förlorat.

Det starka skenet från lågorna och eldarna från granatkastare och
artillerigranater lyser upp himlen ovanför Davids torn i Jerusalems
Gamla stad, en av de kraftigaste eldväxlingarna mellan araber och
judar. Foto: AP Photo/Jim Pringle
Men Transjordanien lyckades ta Västbanken med Östra Jerusalem (med
britternas välsignelse), medan Egypten tog Gaza. När det läckte ut, hade
hashemiterna gått in i kriget med två mål: att annektera Västbanken och att
hindra sin bittra rival, muftin i Jerusalem Haj Amin al-Huseini, från att skapa
en livskraftig palestinsk stat. De andra arabstaterna gick dit för att hålla
tillbaka Transjordanien snarare än att rädda Palestina. I sista hand segrade
hashemiterna.
En man såg allt detta komma. Fawzi Qawuqji var befälhavare för den arabiska
befrielsearmén. Medan ALA var en armé med volontärer som Arabförbundet
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hade satt upp som en motkraft till muftins heliga krigsarmé, hindrade arabiska
regeringar tusentals av arabiska rekryter från att ansluta sig till någon av
dessa styrkor.

Kung Abdullah av Transjordanien, till vänster, och hans värd,
Saudiarabiens kung Abdul Aziz Ibn Saud, i Riyadh, Saudiarabien den 29
juni 1948 på ett besök för att diskutera den palestinska frågan. Foto: AP
Photo
Som många av sina arabiska kamrater gick Qawuqji in i Palestina med
grandiosa löften om befrielse. Men en gång i Palestina fann han sig utkämpa
ett utnötningskrig om arabisk enighet. ”Det var där för att förhindra ett krig
mellan arabstaterna,” skrev han för ALA. I stället för att bekämpa sionisterna
kämpade den arabiska befälhavaren nu på sitt sätt mot hashemiterna och de
syriska nationalisterna.
Det arabiska politiska klimatet som gav upphov till ALA ställde till med ett
stort problem för Qawuqji. Han skrev i sina memoarer: ”Kung Abdullah var
bestämd i att förverkliga sitt projekt Ett större Syrien med hjälp av Palestina.
Den möjligheten oroade den syriska regeringen mer än någon annan. Och
vad gäller Irak som skulle låta sin armé gå ut på slagfältet i Palestina genom
att gå genom Transjordanien, hur skulle det kunna agera? Skulle man hjälpa
Jordanien med att förverkliga projektet?”
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Det var en genuin oro. När allt kom omkring var irakierna inte villiga att reta
sina hashemitiska kusiner för Palestinas sak, eller muftin som de misstrodde
djupt.
Qawuqji re ekterade över de ömsesidiga farhågorna som arabstaterna hyste
på kvällen före kriget, och beskärmade sig bittert: ”Varje arabstat fruktade sin
så kallade systerstat. Alla eftertraktade de sin systers territorium, och
sammangaddade sig med andra mot sin syster. Det här var läget som
arabstaterna fann sig i när de förberedde sig för att rädda Palestina, så först
var det främst detta som bekymrade dem. Först därefter, och mycket långt
därefter, kom problemet med själva Palestina.”

Arabiska yktingar som ydde från sina hem
under den senaste striden i Galileen mellan
Israel och arabiska trupper från Palestina på
Libanonvägen 1948 Foto: AP
Chocken efter nederlaget var biblisk. Ingen annan händelse i modern arabisk
historia var så oundviklig och ändå så helt oförutsebar.
Det var med den syriska intellektuelle Constantin Zureiqs ord, som myntade
begreppet ”Nakba” i sin betydelsefulla bok ”The meaning of the Nakba”, ”den
värsta katastrofen som araberna har drabbats av i sin långa historia”. Han
påpekade vasst: ”Sju [arabiska] länder går ut i krig för att förstöra delningen
och bekämpa sionism, och lämnar sen striden snabbt efter att ha förlorat
mycket av landet Palestina.”
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Det var ett arabiskt nederlag, iscensatt och orkestrerat av arabiska regimer,
en självförvållad katastrof som palestinier ända sedan dess har betalat det
slutgiltiga priset för.
I slutändan hade det arabiska nederlaget slutgiltigt avgjorts från början. Som
den stora nationalistaraben Sati al-Husari senare skulle komma att begrunda:
”Araberna förlorade Palestina eftersom vi var sju stater.”

Den brittiska befälhavaren i det transjordanska
arabförbundet, brigadgeneral John Bagot (”Glubb
Pasha”), till höger på bilden, pratar med soldater i sitt
kommando i en framskjuten utpost nära Ramallah,
Palestina den 20 juli 1948. Foto: AP Photo
Egentligen var de knappast arabstater utan lydstater under kolonialt beskydd.
1948 stod Egypten, Irak och Jordanien fortfarande under brittisk kontroll. Den
jordanska armén, känd som arablegionen, leddes av en brittisk o cer, John
Bagot Glubb, även kallad Glubb Pasha, vars lojalitet delade sig mellan
hashemiterna och hans brittiska överordnade.
Man var godtrogen om man förväntade sig att araberna skulle befria Palestina
när araberna själva inte var befriade. Som Gamal Abdel Nasser, Egyptens
blivande president som var med i kriget, senare funderade på i sina
memoarer: ”Vi kämpade i Palestina men våra drömmar var i Egypten”.
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Så de arabiska arméer som invaderade Israel var inga Goliat. I själva verket
fanns det inga arabiska arméer, bara ett mischmasch av okoordinerade
paramilitära grupper som var illa beväpnade och knappast tränade, högst
improviserade, i underläge och förkrossade. Den o ciella arabiska militärens
engagemang för Palestina var som bäst ängslig De framväxande arabstaterna
som fortfarande dominerades av tidigare generaler från kolonialtiden och
marionetthärskare behövde inte riktigt strida mot dem.
1948 års krig var inte lika mycket ett arabisk-israeliskt krig som ett arabisktarabiskt krig. För att parafrasera Jean Baudrillards kända fras: kriget 1948
ägde inte rum. Arabstater har i decennier sedan 1948 beskattat palestinierna
– krävt deras tacksamhet och lydnad – med sina uppo ringar i krigstid på
bekostnad av Palestina. Men historien visar att arabiskt engagemang för
Palestina i stort sett är en legend.
Seraj Assi har en l dr i arabiska studier från Georgetown University och är
författare till The History and Politics of the Bedouin: Reimagining Nomadism
in Modern Palestine (Routledge, 2018)
https://www.haaretz.com/israel-news/2022-05-03/ty-articleopinion/.highlight/this-is-the-biggest-myth-about-israel-and-the-nakba/
00000180-98a4-d17f-abac-ddfdbb5f0000
Översättning: Anja Emsheimer

Jag skulle arresteras, men jag är judinna
Av Neta Golan/översatt från Haaretz hebreiska utgåva den 20 april 2022

D

en 17 april, den palestinska fångdagen, skulle jag arresteras i en
demonstration mot administrativt frihetsberövande framför Shin Bets
kontor i Tel Aviv. Icke desto mindre skriver jag dessa rader hemifrån
eftersom jag är jude. Polisen spärrade av demonstrationen, och jag har aldrig
varit en kvinna som gillat stängsel. Syftet med demonstrationen är att höras,
ses och störa. Om och om igen gick jag över stängslet, la mig ner på vägen,
och poliserna som var där knu ade mig, drog mig och skrek. Och om och om
igen kom de tillbaka till mig och det område som de hade bestämt för
demonstrationen. Om de hade kollat mitt ID, skulle de ha sett att jag inte bara
bryter mot deras instruktioner utan att domstolen också hade utfärdat en
arresteringsorder på mig.
För ca två månader sen vägrade jag att in nna mig i domstolen efter att ett
åtal hade lämnats in mot mig för aktiviteter mot belägringen av Gaza, så
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domstolen utfärdade en arresteringsorder på mig. Jag kom till
demonstrationen i tron att jag antagligen skulle arresteras och visste att om
det skulle bli så, skulle jag fortsätta att vägra samarbeta med domstolen.
Jag blev inte arresterad men Rami Salman, en student vid Tel Avivs
universitet, blev det. Även han demonstrerade liksom vi också. Men i motsats
till mig försökte han inte att blockera vägen, men de slogans han skrek var
med arabisk accent. Han var redan på väg hem när poliserna hoppade på
honom. Eftersom han arresterades på ett mycket våldsamt sätt, anklagades
han förstås för att ha angripit en polis. Lyckligtvis spelades hela arresteringen
och demonstrationen in på en video som lämnades in till domstolen. Rami
frigavs mot borgen och att betala tusen shekels samt förbjöds att delta i
demonstrationer i 14 dagar.
Det nns bara en förklaring till varför Rami arresterades medan mina vänner
och jag, som blockerade vägen, inte arresterades: han är arab och därför
utgör han ett hot genom själva sin existens. Medan jag å andra sidan bara
utövar min demokratiska rätt i den ”judiska demokratin”, när jag efter bästa
förmåga stör regimen. Sedan början av ramadan denna månad har polisen
arresterat hundratals palestinier i Jerusalem, många av dem ”frihetsberövade
i förebyggande syfte”. Detta är i kontrast till de enstaka och korta
arresteringar som kan räknas på ena handens ngrar, och som utförs av
judiska tempelaktivister vars förmåga att agitera och få till en upptrappning är
välkänd.
Den demonstration under vilken Rami arresterades ägde rum som en del av
den ”Israeliska Apartheidveckan” och mot policyn med administrativt
frihetsberövande. Mot det faktum att palestinier arresteras för att de är
palestinier, mot en verklighet där palestinska journalister, studenter och
aktivister hålls i fängelse i många månader, utan rättegång, utan tillgång till
bevis som man påstår sig ha mot dem, utan någon restriktion på längden av
deras frihetsberövande. Utan skydd och utan rättvisa. Och här bevisade
själva demonstrationen sin poäng: att vara palestinier räcker för att arresteras.
När allt kommer omkring har palestinier under 15 år fängslats på den
belägrade Gazaremsan, inklusive ca en miljon ickor och pojkar under 15 år
som föddes där och har levt hela sina liv under belägring och under ständigt
hot om dödligt våld. De är fängslade hela livet eftersom de inte föddes av en
judisk mor.
Jag är en av ca 130 medborgare i Israel som har förklarat sin avsikt att sluta
samarbeta med det israeliska systemet att diskriminera och utöva
segregation. I stället lovar vi att använda de särskilda privilegier som
garanteras oss i kraft av att vi är av judisk härkomst, för att dra
uppmärksamhet till den kamp för jämlikhet och rättvisa som palestinier för
men berövas dessa rättigheter. Sedan början av året har palestinier som är
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administrativt frihetsberövade bojkottat militära domstolar och vägrat att
inställa sig inför dem i protest mot sin godtyckliga arrestering. De protesterar
mot det faktum att militära domstolar tjänar som gummistämpel för olagliga
gripanden som saknar ens den minsta likhet med en rättvis rättegång.
Mina vänner och jag har lovat att även vi så länge deras strejk fortsätter ska
vägra att samarbeta med de israeliska domstolarna. I de fall då regimen
kommer att arrestera oss eller inleda åtgärder mot oss utifrån vårt motstånd
mot den israeliska ockupationen och dess apartheid, kommer vi inte att dyka
upp för diskussioner, vi kommer inte att samtycka till att representeras, och vi
kommer inte att representera oss själva, ens om vi i så fall skulle kastas i
fängelse.
Men det är inte vi som är denna berättelse. Genom att vägra att samarbeta
med rättssystemet försöker vi att avslöja den agranta orättvisa som vi lever i.
Det rasistiska systemet med polisarbete och fängslanden. Skillnaden mellan
blod och blod. Apartheid. Vi vägrar att samarbeta med detta system så att ni
kommer att få höra om arresteringen av studenten som arresterades på sin
hemväg; så att ni kan höra om Amal Hakhleh, en pojke som på natten fördes
bort från sina föräldrars hus, och hundratals andra häktade utan rättigheter.
Författaren är aktiv i en grupp israeler mot apartheid och bor i Nablus med sin
make, döttrar och katt.
Översättning: Anja Emsheimer
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Israels 55-åriga ockupation av palestinskt
territorium är apartheid – FN-expert på
mänskliga rättigheter

G

enève (den 25 mars 2022) – En FN-expert uppmanade idag det
internationella samfundet att acceptera och anta de observationer han
visar på i sin aktuella rapport och som återspeglar de observationer
som palestinska, israeliska och internationella människorättsorganisationer
nyligen kommit med: att Israel praktiserar apartheid i de ockuperade
palestinska områdena.
”Det nns idag i det palestinska territoriet, ockuperat av Israel sedan 1967, ett
djupt diskriminerande juridiskt och politiskt dubbelt system som privilegierar
de 700 000 israeliska judiska bosättarna i de 300 illegala israeliska bosättningarna i östra Jerusalem och Västbanken”, sade Michael Lynk, FN:s
speciella rapportör om situationen v.g. mänskliga rättigheter i det palestinska
territoriet, ockuperat sedan 1967.
Fler än tre miljoner palestinier som bor i samma geogra ska område men är
åtskilda genom murar, checkpoints, vägar och en i skyttegravar förlagd
militär, är utan några rättigheter, lever under ett system av förtryckande
institutionell diskriminering och utan någon väg till en genuin palestinsk stat
som världen länge har lovat dem rätten till.
”Ytterligare två miljoner palestinier lever i Gaza som beskrivs som ett
´utomhusfängelse´, utan rimlig tillgång till makt, vatten eller hälsa, med en
kollapsande ekonomi och utan någon möjlighet att fritt resa till resten av
Palestina eller världen utanför.”
Den särskilda rapportören sade att en politisk regim som så avsiktligt och
klart prioriterar fundamentala politiska, juridiska och sociala rättigheter för en
grupp framför en annan inom samma geogra ska enhet på basis av den enas
identitet v.g. ras, nationalitet och etnicitet uppfyller den internationella
juridiska de nitionen på apartheid.
”Apartheid är sorgligt nog inte ett fenomen som bara gäller historieböckerna
om södra Afrika,” sade han i sin rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter.
”Romstadgan 1998 för den internationella brottmålsdomstolen blev lag efter
att det gamla Sydafrika hade kollapsat. Det är ett framsynt juridiskt
instrument som förhindrar apartheid som brott mot mänskligheten idag och i
framtiden, var än det kan uppstå.”
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Lynk sade att Israels militära styre i det ockuperade palestinska territoriet
medvetet har byggts upp med målsättningen att - först och främst genom
bosättningar och vägspärrar – demogra skt kunna skapa ett permanent och
illegalt israeliskt herravälde över det ockuperade territoriet, samtidigt som
man stänger in palestinier i mindre och mer kringskurna enklaver av
fragmenterade landområden.
Det här har delvis genomförts under många år genom en serie av den
israeliska militärens omänskliga åtgärder gentemot palestinierna som varit
väsentliga för ockupationen, sade han. Han pekade på godtyckligt och
utomrättsligt dödande, tortyr, förnekande av fundamentala rättigheter och ett
fruktansvärt antal barns död, kollektiv bestra ning, ett otillbörligt militärt
rättssystem, perioder av intensivt israeliskt våld i Gaza och rivningar av hem.
Lynk sade att ett antal rapporter och yttranden av respekterade palestinska,
israeliska och internationella organisationer för mänskliga rättigheter nyligen
har kommit till samma slutsats om Israels utövande av apartheid. Han tillade
att ledande internationellt kända personer – inklusive FN:s tidigare
generalsekreterare Ban Ki-Moon, ärkebiskop Desmond Tutu, Sydafrikas
utrikesminister Naledi Pandor och Israels tidigare justitiekansler Michael BenYair – alla har de också kallat detta för apartheid.
Den särskilda rapportören sade att det internationella samfundet bär ett stort
ansvar för det nuvarande tillståndet. ”För mer än 40 år sedan konstaterade
FN:s säkerhetsråd och generalförsamling i hundratals resolutioner att Israels
annektering av ockuperat territorium är olagligt, dess byggande av hundratals
judiska bosättningar är illegalt, och deras förnekande av palestinskt
självbestämmande bryter mot internationell lag,” sade han.
”Rådet och församlingen har upprepade gånger kritiserat Israel för att trotsa
deras resolutioner. De har hotat för följderna. Men ingen ansvarsskyldighet
har följt. Om det internationella samfundet uppriktigt hade handlat utifrån sina
resolutioner för 40 eller 30 år sedan, skulle vi inte tala om apartheid idag.”
För att få slut på utövandet av apartheid på det ockuperade palestinska
territoriet uppmanade den särskilda rapportören det internationella samfundet
att sammankalla en kreativ och kraftfull meny av ansvarsåtgärder för att
komma till ett fullständigt slut på den israeliska ockupationen och dess
apartheidpraxis.
Mr S Michael Lynk är den särskilda rapportören om situationen v.g. mänskliga
rättigheter på det palestinska territoriet ockuperat sedan 1967.
https://www.ohchr.org/en/press-release/2022/03/israels-55-year-occuptaionpalestinian-territory-apartheid-un-human-rights
Översättning: Anja Emsheimer
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It's Settled That Israel Is Committing the
Crime of Apartheid—Now What Should
We Do About It?

A Palestinian girl watches from the balcony of her house as Israeli soldiers
conduct an operation in the village of Aqraba, east of Nablus in the
occupied-West Bank, on May 3, 2021. (Photo: Jaafar Ashtiyeh/AFP via Getty
Images)
The international movement for Palestinian rights and justice laid the
ground for recent declarations by Amnesty International and other
human rights organizations. Now we have to follow up.

Phyllis Bennis
February 17, 2022
hen Amnesty International released its report "Israel's Apartheid
Against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime Against
Humanity" earlier the month, it was clearly part of a rapidly
expanding trend. Palestinian human rights defenders, members of Congress
and faith leaders in the United States, academics, and activists of the
Palestinian rights movement around the world have long recognized and
condemned Israeli apartheid, and called for accountability.

W

More recently, in uential human rights organizations and experts have
produced a spate of reports analyzing and condemning the phenomenon.
Amnesty's report emerged after acclaimed Israeli human rights advocacy
organizations published their reports: 18 months after Yesh Din's "The
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Occupation of the West Bank and the Crime of Apartheid: Legal Opinion,"
and a year after B'tselem's "A Regime of Jewish Supremacy from the Jordan
River to the Mediterranean Sea: This Is Apartheid." Amnesty's arrived eight
months after Human Rights Watch published "A Threshold Crossed: Israeli
Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution."
The precedents had actually been emerging even earlier—almost ve years
before, experts commissioned by the UN's Economic and Social Commission
of West Asia had authored "Israeli Practices towards the Palestinian People
and the Question of Apartheid" (though pressure from Israel's supporters
forced ESCWA to remove the report from its website).
"This slew of recent reports come to the legal conclusion that Israel's actions
of discrimination, dispossession, and more, were carried out for the purpose
of ensuring the dominance of one racial or national group over another."
The reports all build on each other, though their conclusions di er in some
speci cs, including where in the varied territories it controls Israel's actions
constituted the crime of apartheid, when it started, and more. Yesh Din limited
their assessment of apartheid to the West Bank; HRW found the crime of
apartheid was being committed in all of the Occupied Palestinian Territory
(OPT)—meaning Gaza, the West Bank, and occupied East Jerusalem—while
inside the 1948 border of Israel the crime was that of persecution. B'tselem
went further, holding Israel guilty of the crime of apartheid throughout all of
historic Palestine—"from the river to the sea" as the statement goes. The
UN's ESCWA report, written in 2017 by Richard Falk and Virginia Tilley, went
furthest, by including the Palestinian refugees, whose right to return to their
homes Israel has long been denied.
But crucially, this slew of recent reports come to the legal conclusion that
Israel's actions of discrimination, dispossession, and more, were carried out
for the purpose of ensuring the dominance of one racial or national group
over another—for the purpose of empowering Israeli Jews at the expense of
Palestinians—and that therefore Israel was committing the crime of apartheid.
The Context
It is also crucial to recognize the degree to which all of the reports re ect the
political moment in which they are released. The massive public and media
discourse shifts in Europe and especially in the United States towards
support for Palestinian rights, even while conditions facing Palestinians on the
ground continue to deteriorate without even the pretense of governments
exerting diplomatic or economic pressure on Israel, clearly played a role in the
timing of the recent reports on apartheid.
In the US, recent polls show huge changes among young people, especially
young Jews, among African-Americans, among Democrats—with rising
pluralities and even majorities critical of Israel. Some members of Congress,
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The shift is not nearly as strong at the policy level, but even there identi able
changes are underway. The 2018 and 2020 election of new progressive
members of Congress, most of them young people of color and
overwhelmingly women, explicitly committed to some version of Palestinian
rights, has opened up new terms of debate on support for Israel long viewed
as unchangeable. A bill by Rep. Betty McCollum (D-Minn.) aimed at
establishing end-use restrictions on US military aid, thus preventing US
nancial support for Israel's military detention of Palestinian children,
demolition of Palestinian families' homes and more, has helped to
mainstream the importance of treating Israel according to US law, like every
other country.
Israel's May 2021 assault on Gaza led a group of 25 senators and a separate
group of 12 Jewish Democratic members of Congress to challenge the
president and demand a cease re. At the same time, a cohort of 500+ former
Biden campaign sta ers rooted the attack in the earliest history of Israel,
calling on the president to "work to end the underlying conditions of
occupation, blockade, and settlement expansion that led to this exceptionally
destructive period in a 73-year history of dispossession and ethnic
cleansing." They went further, recognizing in their letter that "the resulting
status quo is one that international and Israeli human rights organizations
agree meets the de nition of the crime of apartheid under international law."
Israel is also facing an unprecedented wave of international and particularly
US condemnation for its NSO company's Pegasus spyware—sold to
repressive governments around the world and used against human rights
defenders, journalists, o cials, and others. The White House announcement
that it would ban Pegasus, and the New York Times exposé of Israel's use of
the spyware as a foreign policy tool threatens to signi cantly undermine
Israel's credibility in key business circles.
Predictably, Israel cracked down on human rights defenders—most notably
by outlawing six of the most internationally respected Israeli human rights
organizations, by the misuse of counterterrorism laws, and by subjecting
"Israeli organizations denouncing apartheid … to smears and delegitimization
campaigns." But the goal of Israel's attack—to get European supporters to
cut their vital funding to the six organizations, has so far largely failed, as
Israel was unable to produce any credible evidence of their spurious charges.
Amnesty and some of the other human rights organizations had long been
known as cautious (many would say overly so) and reluctant to seriously
criticize Israel. That began to change in the 1980s and 90s, but it is clear that
the discourse-changing factors of the last ve or six years made it easier
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as well as in uential movement leaders with broad mainstream in uence and
access to power, such as Rev. Dr. William Barber II, co-chair of the Poor
People's Campaign, have called explicitly for an end to Israeli apartheid.

Amnesty's Particularities
The Amnesty report holds special signi cance in a number of ways. With its
publication, virtually every internationally known and globally powerful human
rights organization recognizes Israeli apartheid, and Amnesty is arguably the
most in uential of them all. It articulates the most expansive de nition of
Israeli apartheid in terms of when the crime began and where it is being
committed. Its report emphasizes the role of demography at the root of
Israel's apartheid methods, underscoring the goal of creating a new state
designed to bene t the Jewish residents, then a 30% minority, at the expense
of the 70% majority Palestinian population. It identi es several particularly
important recommendations for the United States and the UN, rooted in the
struggle for accountability. And critically, Amnesty is a campaigning
organization, able to mobilize its ten million supporters around the world to
ght for the goal of ending Israeli apartheid.
"Every internationally known and globally powerful human rights organization
recognizes Israeli apartheid, and Amnesty is arguably the most in uential of
them all."
De ning Apartheid: When, Where, and Against Whom?
The o cial de nition of the crime of apartheid is pretty straightforward. The
Amnesty report describes it occurring "when serious human rights violations
are committed in the context, and with the speci c intent, of maintaining a
regime or system of prolonged and cruel discriminatory control of one or
more racial groups by another."
Its conclusions as to how, where, when, and against whom Israel's crime of
apartheid is being committed, are expansive. Amnesty recognizes that as a
crime against humanity, apartheid is ultimately a crime against people, so its
applicability comprises but extends beyond Israeli-controlled territory
(including all of Israel and all of the OPT) to include Palestinian refugees
scattered around the world in the far- ung Palestinian diaspora, whom Israel
prevents from realizing their right to return home. Amnesty also identi es the
origins of Israeli apartheid before the 1967 occupation, and even before the
1949 armistice whose cease re lines set the earliest Israeli borders.
Apartheid, they show, began with the initial declaration of the State of Israel in
1948, when the state of the Jews, not a state for all its citizens, was declared.
Jews Up, Palestinians Down
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(despite the outraged responses that predictably included false accusations
of anti-semitism) for the leaderships of Amnesty and the other organizations
to release their unsparing reports. Even more importantly, it made it much
more likely that the reports would be heard, taken seriously, and maybe—just
maybe—encourage new campaigns for Israeli accountability.

It is important that the Amnesty report places a special focus on demography
—recognizing that the intention of Israel and its institutions from the
beginning was to ensure a permanent Jewish majority, regardless of the levels
of oppression and violence required to make that happen. That meant the
"demography of the newly created state was to be changed to the bene t of
Jewish Israelis, while Palestinians—whether inside Israel or, later on, in the
OPT—were perceived as a threat to establishing and maintaining a Jewish
majority, and as a result were to be expelled, fragmented, segregated,
controlled, dispossessed of their land and property and deprived of their
economic and social rights."
The report makes clear that "the racial discrimination against and segregation
of Palestinians is the result of deliberate government policy. The regular
violations of Palestinians' rights are not accidental repetitions of o enses, but
part of an institutionalized regime of systematic oppression and domination."
The report notes that in 2018 those longstanding apartheid practices became
permanent Israeli law, with the passage of the nation-state law as an
amendment to Israel's Basic Law, which serves as its legal foundation or
constitution. The law states explicitly that "Israel is the nation State of the
Jewish people," not the state of all its citizens (20% of whom are Palestinian),
and that "the exercise of the right to national self-determination in the State of
Israel is unique to the Jewish People."
The report provides extensive examples of the range of Israel's serious
human rights violations whose systemic nature leads to the legal conclusion
of apartheid. In discussing Israel's o cial goal of creating and maintaining a
Jewish majority, one example starts directly with the status of Jerusalem.
"Since the 1967 annexation of East Jerusalem," it says, "Israeli governments
have set targets for the demographic ratio of Jews to Palestinians in
Jerusalem as a whole and have made it clear through public statements that
the denial of economic and social rights to Palestinians in East Jerusalem is
an intentional policy to coerce them into leaving the city. Israel's withdrawal
of its settlers from Gaza, while it maintained control over the people in the
territory in other ways, was also expressly linked to demographic questions,
and a realization that a Jewish majority could not be achieved there. Finally,
public materials published by the Israeli government make it obvious that
Israel's long-standing policy to deprive millions of Palestinian refugees of their
right to return to their homes is also guided by demographic considerations."
Accountability
One of the most important consequences of the Amnesty report is its
insistence on holding accountable all those responsible for Israel's apartheid
policies. It starts by making clear that "almost all of Israel's civilian
administration and military authorities, as well as governmental and quasigovernmental institutions, are involved in the enforcement of the system of
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apartheid against Palestinians across Israel and the OPT and against
Palestinian refugees and their descendants outside the territory."
And while holding Israeli o cials and institutions responsible, Amnesty also
recognizes that "for over seven decades, the international community has
stood by as Israel has been given free rein to dispossess, segregate, control,
oppress and dominate Palestinians. The numerous UN Security Council
resolutions adopted over the years have remained unimplemented with Israel
facing no repercussions for actions that have violated international law."
"One of the most important consequences of the Amnesty report is its
insistence on holding accountable all those responsible for Israel's apartheid
policies."
By refusing to hold Israel accountable, it goes on, "the international
community has contributed to undermining the international legal order and
has emboldened Israel to continue perpetrating crimes with impunity. In fact,
some states have actively supported Israel's violations by supplying it with
arms, equipment and other tools to perpetrate crimes under international law
and by providing diplomatic cover, including at the UN Security Council, to
shield it from accountability." Those states have, therefore, "completely failed
the Palestinian people and have only exacerbated Palestinians' lived
experience as people with lesser rights and inferior status to Jewish Israelis."
So What to Do Now?
One of the reasons that Amnesty's report is so important is that it is a global
campaigning organization, with 10 million supporters worldwide. That means
it has an enormous potential capacity to mobilize serious campaigns
challenging Israeli apartheid, involving both social movements and
governments, as well as the United Nations and other multilateral institutions.
In the United States, Amnesty chapters are working at over 600 colleges and
high schools—in all of which Israeli apartheid and Palestinian rights will now
become a regular component of the broad human rights agenda the young
activists take up. If Palestinian rights activists partner with anti-racist and
immigrant rights campaigners and others to join local Amnesty chapters on
campuses and in communities, it will both strengthen those chapters and
broaden the ties of solidarity among human rights and other progressive
movements.
Amnesty's report outlines a set of urgent recommendations to Israel, to the
US and other governments, to the UN—all aimed at ending Israeli apartheid
practices and holding accountable those responsible for them. It calls on
Israel to end the practice of apartheid as well as cease discrimination against
and persecution of Palestinians (as Human Rights Watch and others do as
well). Amnesty then adds a host of speci cs about what such a move would
require, including recognizing the refugees' right to return to "homes where
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they or their families once lived in Israel or the OPT, and to receive restitution
and compensation … for the loss of their land and property."
Amnesty calls for ending Israel's international access to arms, urging all allied
governments, speci cally including the United States, "to immediately
suspend the direct and indirect supply, sale or transfer of all weapons,
munitions and other military and security equipment, including the provision
of training and other military and security assistance" to Israel. It calls on the
UN Security Council to impose a "comprehensive arms embargo on Israel.
The embargo should cover the direct and indirect supply, sale or transfer,
including transit and trans-shipment of all weapons, munitions and other
military and security equipment, including the provision of training and other
military and security assistance." The Security Council is also urged to either
refer the crimes against humanity and other human rights violations against
the Palestinians for investigation by the International Criminal Court or to
establish "an international tribunal to try alleged perpetrators of international
crimes."
Finally, in a major step, Amnesty also demands that the UN General Assembly
re-establish the Special Committee Against Apartheid. The Committee,
originally opened in 1962, created the UN Centre Against Apartheid which
played a major role in helping to coordinate and provide educational
resources for the global anti-apartheid movement throughout the 1970s and
80s. Its mandate would not be limited to Israeli apartheid, but rather would be
charged with mobilizing international challenges to all examples of
contemporary apartheid; other peoples sometimes described as su ering
under apartheid include the Rohingya in Myanmar (whom Amnesty identi ed
as living in conditions of apartheid), the Sahrawi people in Western Sahara,
and perhaps others. Numerous Palestinian and international civil society
advocates have been pushing for the re-opening of the Committee; that
would represent a major step forward in strengthening and providing new
credibility and in uence for the global anti-apartheid movement, including
(though not limited to) the movement for Palestinian rights.
Looking Back, Looking Forward
In the 1980s the great Palestinian intellectual Dr. Naseer Aruri, based in the
US, joined the board of Amnesty International USA, with the goal of getting
the organization to recognize Palestinian prisoners of conscience and, more
broadly, to mobilize against Israel's ongoing violations of human rights. It took
six years. In a statement issued after his death in 2015, the board chair of
Amnesty USA recognized Naseer as "a champion for human rights, and never
afraid to express a minority view. …[H]is contributions left an important mark
on the work we are doing today." The group's executive director added,
"Naseer will be sorely missed, but his connection to this organization will live
on."
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Amnesty International's new report represents a major step in a rising global
campaign to expose the crime of apartheid being committed against the
Palestinian people, and to hold Israel accountable for its violations. The report
closes the circle of major human rights organizations nally prepared to take
this step. It was not a quick or an easy decision for any of them—and the
attacks on their credibility and legitimacy, including through the
weaponization of false accusations of anti-semitism, show why.
The expanding story of this new position of human rights principles is a huge
victory. It is a story, too, of the role that movements and activists play in
moving history forward.
The Amnesty report declares that its research was "guided by a global policy
on the human rights violation and crime of apartheid adopted by Amnesty
International in July 2017, following recognition that the organization had
given insu cient attention to situations of systematic discrimination and
oppression around the world." That is no doubt true. But achieving that shift
in priorities, raising the willingness of Amnesty and the other international
human rights organizations to name and unequivocally challenge Israeli
apartheid, took years of work within and outside Amnesty (and other similar
human rights organizations).
Naseer Aruri's work starting almost 40 years ago played a huge role, as does
the work today of Amnesty's extraordinary team of researchers, writers,
lawyers, and others responsible for producing the report. That work too
stands on the shoulders of the Palestinian advocates and activists across the
global movement for Palestinian rights—and it's that movement that is now
charged with teaching the conclusions, building the new coalitions, and
ghting for implementation of the recommendations Amnesty calls for.
Our work is licensed under Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). Feel free
to republish and share widely.
Phyllis Bennis
Phyllis Bennis is a fellow of the Institute for Policy Studies and serves on the
national board of Jewish Voice for Peace. Her most recent book is the 7th
updated edition of "Understanding the Palestinian-Israeli Con ict: A
Primer" (2018). Her other books include: "Ending the Iraq War: A
Primer" (2008), "Understanding the US-Iran Crisis: A Primer" (2008) and
"Challenging Empire: How People, Governments, and the UN Defy US Power"
(2005).
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"The expanding story of this new position of human rights principles is a huge
victory. It is a story, too, of the role that movements and activists play in
moving history forward."

Sluta beväpna israelisk ockupation
och apartheid!

V

apensamarbetet mellan EU och Israel bidrar till att hålla
palestinierna nere under ockupation och förtryck. Nyligen konstaterade
Amnesty International att den israeliska politiken mot palestinierna
utgör en form av apartheid. Det militära samarbetet mellan Sverige, EU och
Israel hjälper alltså till att hålla en apartheidregim - för palestinierna på
ockuperat område i praktiken en militärdiktatur - under armarna. Det måste
upphöra!
EU, Storbritannien och USA är nära allierade med Israel vad gäller
vapenförsäljning och militärt samarbete. Den största bidragsgivaren till Israel
är USA, med drygt 3 miljarder US Dollar (29,3 miljarder kronor) i årligt bistånd
direkt till militären. Men många företag baserade i både USA,
EU, Storbritannien och Israel är i olika grad inblandade i vapenhandeln.
Lockheed Martin, världens största vapentillverkare, förser Israel med F-16plan, Boeing tillverkar de Apache-helikoptrar som används mot palestinska
bostadsområden och tyska Schleifring tillhandahåller komponenter till de
dödliga Hermes-drönarna - tillverkade av israeliska Elbit Systems.
BAE Systems, en av världens största vapenproducenter och ägare av såväl
Bofors vapenindustri som Hägglunds i Örnsköldsvik, tillverkar elektroniska
komponenter till strids ygplan, och är ett av tre bolag som bygger de F-35plan som nu ersätter F-16-planen. G4S förser Israels militär med
övervakningsutrustning. Allt som allt medverkar över 100 företag i militär
export till Israel.
Handeln går också åt andra hållet. Israel är en ledande vapentillverkare och
70-75% av produktionen exporteras till över 100 länder – varav många med
dåligt rykte vad gäller mänskliga rättigheter. Israeliska vapen ses överallt i
olika kon ikter, och lanseras ofta som ”testade i strid” – det vill säga provade
på palestinska kvinnor och barn.
Det svenska regelsystemet tillåter i nuläget inte vapenexport till Israel. Men
vad gäller import nns inga begränsningar. Vapenimporten är
blygsam, kanske 3% av vapenköpen, men av strategisk betydelse. Kapseln
för målstyrande bomber till JAS 39 Gripen har konstruerats av det israeliska
företaget Rafael, liksom störsändare till korvetten HMS Gävle. Försvarets
Materielverk har köpt kulspruteammunition, pansarbrytande projektiler,
övningsammunition, eldrör och utbildningsutrustning till Leopardstridsvagnar
från den israeliska militärindustrin. ITL Optronics Ltd har levererat så kallade
Night Vision Goggles (”nattglasögon”) liksom laserpekare till
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kustrobotsystemet Hell re. Svensk militär har visat intresse för inhyrning av
israeliska drönare för ”spaningsuppdrag”.
På 1970- och 80-talen hade den israeliska regimen ett nära samarbete med
apartheidregimen i Sydafrika, och bytte kärnteknologi mot uran. Sydafrika
kom så långt som till produktion av sex kärnvapen och en planerad
provsprängning i Kalahariöknen - men övertalades av den amerikanska
Carter-administrationen att stoppa projektet. Sydafrika har sedan – som
hittills enda kärnvapenland utanför tidigare sovjetiska delrepubliker – helt
skrotat sina kärnvapnen. Israel å sin sida har, som enda kvarvarande
apartheidstat, behållit sina kärnvapen och nekar varje form av internationell
inspektion. Enligt Fredsforskningsinstitutet (SIPRI) förfogar Israel idag över
ungefär 80 kärnstridsspetsar.
Den 17 juni 2021 tillkännagav Elbit Systems att man etablerar sig i Sverige
under namnet ”Elbit Systems Sweden”. Enligt Haim Delmar, styrelseordförande i det nya bolaget, är Sverige ”en viktig marknad för Elbit Systems
och en grundsten för vidare expansion i Europa”. Reaktioner mot att Sverige
på detta sätt placeras i centrum för israelisk vapenhandel har helt
uteblivit. Tvärtom annonserar företaget i ett pressmeddelande 21 mars i år att
man nu skrivit kontrakt på 27 miljoner US Dollar (264 miljoner kronor) med
den svenska försvarsmakten.
Det är givetvis orimligt att Sverige - samtidigt med att ryska företag portas
och bojkottas för invasionen och ockupationen av Ukraina - skriver
på vapenkontrakt med ockupationsmakten Israel. Var nns logiken? Varför
reagerar ingen av våra folkvalda politiker? Var nns alla de - politiker,
ledarskribenter, MR-organisationer - som normalt talar stora ord om
demokrati och mänskliga rättigheter?
Beror tystnaden på att de israeliska militära övergreppen inte drabbar
vita europeiska människor - sådana som vi, här i vår närhet - utan andra
människor längre bort som tydligen inte anses ha samma behov av liv i
trygghet och frihet som vi ser som självklart för vår egen del? I så fall är det
dags att ses över hur vi i vårt land egentligen förhåller oss till koloniala
tanke gurer och strukturell rasism. Oavsett var feltänket nns måste
vapensamarbetet med Israel upphöra! EU och Sverige måste sluta beväpna
israelisk ockupation och apartheid!
Gunnar Olofsson
Borås Palestinagrupp
Gunnar Olofsson, Gigagatan 22, 507 43 Borås, tfn. 070-2050647, email: gunnaroson@gmail.com
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A. B. Yehoshua, en av Israels mest kända författare, avled nyligen vid 85
års ålder. Det här är något av det sista han skrev.

A.B. Yehoshua Answers: My Moral
Obligation to Question the Two-state
Solution
After 50 years of supporting the two-state solution, I see its growing
helplessness in the face of the West Bank's gloomy reality

Author A.B. Yehoshua at home in Givatayim, Israel. 'The Palestinians
are natives of this country.'Credit: Tomer Appelbaum
A.B. Yehoshua
Dec. 20, 2021
In response to “Why did Israel’s greatest living writer turn on the two-state
solution?” published in English Dec. 17, 2021.

I

read with interest the piece by my friend Avi Gar nkel about how my
opinion changed regarding the two-state solution. As someone who
supported it for 50 years, I know well all the arguments in favor of the twostate solution, and it’s because of that that I feel a right and even a moral
obligation to question this stance when I see its growing helplessness in the
face of the West Bank’s gloomy reality. And I am happy to see many people in
the peace camp raising various proposals in the spirit of the articles my
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colleagues and I have published in recent years. Therefore, I cite the last
paragraph of two articles published in Haaretz regarding one state in order to
keep Gar nkel from getting too carried away.

The separation wall in Jerusalem.Credit: Alex Levac
The Jewish identity (whatever that means) has existed for thousands of years
as a small minority among large, powerful people, and there is no reason it
shouldn’t persist in an Israeli state despite there being a very large Palestinian
minority, to the point that it could be called a binational state. In 1967 there
wasn’t a single Palestinian in Jerusalem, Israel’s capital, while now some
300,000 Palestinians live there. Has Jerusalem’s Jewish identity decreased or
increased? Many would say that Jerusalem’s Jewish identity has only
increased, and certainly not decreased. Pre-1967 Israel was also a country
with a large Palestinian minority, with special rights of their own.
The Palestinians are neither African migrant workers nor Syrian refugees; they
are natives of this country, going back generations. Most of them know
Hebrew, and understand and participate in Israeli cultural codes. A mutually
bene cial partnership could be created with them. I don’t expect the
prophets’ vision of peace which never existed in Jewish history, but
rather a humane status quo that provides citizenship to all. (Redaktionens
kursivering)
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Zionism succeeded despite all the gloomy forecasts and was ful lled despite
the opposition of most of the Jewish people. In my opinion this stems from
how it strives toward a moral principle that demands Jews take full
responsibility for their actions and fate within an independent territory, and
not remain an appendix to other peoples.
I believe the plethora of settlements and annexation of East Jerusalem
destroyed the possibility of a reasonable and fair division of the Land of Israel
between the two peoples. Therefore, we must nd a solution in a partnership
that is as viable and fair as possible, along the lines of the one that took
shape with Israeli Palestinians after 1948 and is forming with East Jerusalem’s
Palestinians. There are a thousand problems in these “partnerships,” but the
sides do not appear to be seeking to dismantle them. After all, all the experts
believe that even if we were to separate into two states, there would be
endless points of contact and friction – as well as partnership – between the
two peoples, particularly given that the Palestinian state would be
immediately ooded with a million refugees crossing over from Jordan.
Let us not forget that these plans are just attempts to extricate ourselves from
the moral morass into which we are sinking. And still, despite everything
written here, if a political force could prove to me in word and in deed that it is
possible after all to separate into two states, in a way o cially acceptable to
both sides, I’d pursue it through re and water.
A.B. Yehoshua
Givatayim

The Government Ends and the Blame Game Begins;
Abbas: Our In uence Is Unprecedented
Meretz's Horowitz blames the sel shness of Yamina lawmakers,
Liberman blames Netanyahu's lies and Abbas is looking to use the
chaos to make political gains
Jack Khoury and Noa Shpigel, Haaretz, Jun. 21, 2022
…The bill to dissolve the government will be submitted on
Wednesday and put on the Knesset schedule for this week with the
hope it would pass an initial vote and then move to the Knesset
House Committee…
…Is Bennett going to leave politics? Will Shaked nd her place? Will
the left nally unite? And most importantly, will any of them be able
to convince Israelis to go out and vote?…
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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 yktingsfrågan måste lösas på grundval om principen
om rätt till återvändandet eller ekonomisk kompensation.
6. Motsättningar och kon ikter 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, loso , etik m.m
6. Främja en dialog mellan Palestinier och Judar i Sverige

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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