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Ingen “samexistens”
i Israel/Palestina
utan rä!visa!

Den israeliska fredsaktivisten Miko Peled befann sig i Jerusalem i samband
med händelserna som ledde fram till den israeliska a!acken mot Gazaremsan.
Miko Peled anser inte a! grundproblemet är Benjamin Netanyahu regering,
utan menar a! hela den israeliska statens fundament är marinerad i rasism.

F

ör de som inte känner till vem
han är så är Miko Peled son till
en av Israels främsta generaler,
Matti Peled, som ingick i elitförbandet Palmach i samband
med att landet skapades. Matti Peled och
Ariel Sharon (senare försvarsminister
och premiärminister) var kanske de som
var mest drivande i att inleda Sexdagarskriget 1967. Efteråt tog däremot Matti
Peled avstånd från ockupationen. Senare
inledde han samarbeten i försök att
skapa fred.
Miko Peleds hela familj sågs som
sionistiska pionjärer och har starka band
med flera av statens grundare. Men efter
att Mikos systerdotter mördades i en
palestinsk självmordsattack 1997
började han lägga skulden på Israels
aggressiva ockupations- och expansionspolitik och blev djupt engagerad i
orättvisorna mot det palestinska folket.

En av de utlösande faktorerna till det

nyss avslutade 11-dagarskriget var
utrensningen av palestinier i området
Sheikh Jarrah som ligger i det ockuperade Jerusalem. Namnet anknyter till en
av Saladins närmsta män under korstågen och kvarteren där doftar av gammal
palestinsk kultur. Men en dag i modern
tid visade bosättare upp ett dokument
för någon av Israels domstolar och
påstod att området beboddes av judar
innan 1948. Enligt Miko går det inte att
styrka dokumentets äkthet, men det
hindrade inte domstolen från att ta parti
för bosättarna. Och i vilket fall som helst
har knappast judar med ursprung i långa

släktled i till exempel USA någon
koppling till hem som palestinier bebott
åtminstone sedan 1948. Ifall det nu
skulle ha bott judar där fram till den
etniska rensningen/Israels självständighet så bor de flesta av deras ättlingar
troligtvis någonstans i Israel.
Och bara för att nyheterna har nämnt
israeliska ”vräkningar” extra mycket
under anfallet mot Gaza betyder det inte
att det inte har pågått — och pågår — hela
tiden. Det var etnisk rensning som ledde
fram till Israels skapande, rensningen
pågick för att stärka den israeliska
demografin i Israel mellan 1949 och 1967,
den eskalerade i och med inledningen av
ockupationen och maskinerna som river
palestinska hem i samma takt som
israeliska kolonier byggs upp tystnar
aldrig. Den senaste tiden har Sheikh
Jarrah varit inmurat av israeliska
gränspoliser och bosättaretablissemanget har lika låg respekt för den palestinskarabiska atmosfären som de har för de
hundraåriga olivträd som bulldozrar
rotar upp på Västbanken. Vad allt
handlar om är en rasism som genomsyrar all yta som Israel kontrollerar.
Ibland bubblar den strax under ytan och
ibland, som nu, blossar den upp som
allergiska utslag.
Det är inget ovanligt med demonstrationer i Palestina/Israel, men vad som
däremot var nytt var mängden av
palestinier med israeliskt medborgarskap som demonstrerade ute på gatorna.
Motortrafikleder blockerades och det var
ett hav av höjda Palestinaflaggor.
Många busslaster med aggressiva

bosättare anlände från Västbanken och
blandades med ultranationalistiska
judiska israeler som provocerade fram
upplopp. Slagord som: ”Gasa araberna!
Död åt araberna!” skanderades. Rena
lynchmobbar attackerade de så kallade
israeliska araberna [palestinier med
israeliskt medborgarskap]. Polisen
ingrep aldrig för att skydda de ickejudiska medborgarna. Däremot greps
upp emot 2 000 palestinier, varav många
var tonåringar. Man arresterade även
många som bara befunnit sig på fel plats
vid fel tillfälle och kom med godtyckliga
anklagelser som att de skulle ha varit
medlemmar i terroristorganisationer. De
som arresterats med hjälp av ”säkerhetsklausuler” berövades möjlighet till
advokat — vilket är vanligt förekommande på Västbanken — men inte inne i
Israel.
Om man anser att amerikanska Fox
News är högervridet så är det inget emot
vad alla de israeliska TV- och radiostationerna är, menar Miko Peled. Frågeställningarna bland de experter och kommentatorer som fick uttala sig var
huruvida Israel verkligen hade dödat
tillräckligt många i Gaza och om tillräckligt många byggnader hade förstörts.
Den ena Hamas-figurens huvud borde
serveras på fat och den andra Hamasfigurens huvud likaså. Inget om att Israel
bombade civila människor och infrastrukturer.
Detta var, enligt Peled, även känslan
bland nationalistiska israeler. ”Döda dem
alla! Arrestera dem alla! Lär dem en läxa!

Otacksamma människor! Beröva dem
medborgarskapet, deras el och vatten!”
Rasistiska stämningar är inget nytt när
konflikter blossar upp i Israel, men i och
med att Netanyahu-regimen har varit
öppet rasistisk i cirka 10 års tid verkar
folk ha slutat låtsas och vet att de kan
”komma undan” med sitt hat mot
palestinier. Miko Peled tror att det
handlar om den bristande utbildningen
där man visserligen lär sig mängder om
Förintelsen, men nästan inget om det
palestinska perspektivet. Palestinier och
araber ses som antisemiter och nazistkollaboratörer.
Polisen stormade al-Aqsamoskén med
tårgas och bedövningsgranater och
Hamas avfyrade sina raketer, vilket kan
tyckas vara tacksamt för Israel för nu
flyttade man fokus till militanta palestinier istället. Men den här gången gick det
inte lika bra . Israel är vana vid att
komma undan med dumma påhitt som
självförsvar när de bombar sönder den
försvarslösa palestinska befolkningen,
men den här gången blev det massprotester i USA och över hela världen. Man
diskuterade i Kongressen, för första
gången någonsin, att kanske avsluta
USA:s massiva militära bistånd till
Israel.
Miko Peled anser inte att grundproblemet är en specifik israelisk regering, utan
hela grunden till statsbygget är marinerad i rasism. Ettexempel på ren apartheid
— inte på Västbanken eller i Gaza — utan
i Israel är att hundratusentals israeliska
medborgare lever i ”ej godkända” byar
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Judar fördömer
israeliskt förtryck

Israel är
vana vid
a! komma
undan med
dumma
påhi! som
självförsvar
när de
bombar
sönder den
försvarslösa
palestinska
befolkningen,
men den här
gången blev
det massprotester i
USA och över
hela världen”

utan några riktiga vägar som knyter dem
samman med det privilegierade Israel.
Det betyder att ambulanser undviker att
ta sig dit och när de gör det kommer de
ofta för sent. Havande kvinnor får föda i
vägdiken, och kanske dö på kuppen, och
skadade människor i byarna hinner ofta
dö innan hjälpen anländer. Tillgången
till el och vatten väldigt begränsad på de
här ställena och om man bygger sig ett
hus, vilket man nästan aldrig får bygglov
till, så blir det garanterat rivet.
Det finns även vissa ”blandade städer” i
Israel, vilket Miko menar är en omskrivning för djupt segregerade platser. Ute i
de isolerade bosättningarna träffar man
palestinska underbetalda arbetare och
det finns flera exempel på det den så
kallade progressiva vänstern kallar
”samexistens”. Men ingen lösning blir
vettig när ett folk favoriseras och det
andra förtrycks. Miko Peled kallar även
tvåstatslösningen för en myt och menar
att innan man ens kan tala om en
samexistens måste det sionistiska Israel
kollapsa
— genom total bojkott av inte bara
israeliska institutioner utan av alla med
ett israeliskt pass. Innan dess är en
rättvis och varaktig fred omöjlig, menar
Miko Peled.
Fredrik Wadman

Artikeln grundar sig på ett samtal med
Miko Peled i podcasten Empire Files som
sändes den 26 maj.

I Storbritannien deltog Jewish

Socialist Group, JSG, och flera
andra judiska organisationer
som Na’amod: British Jews
Against Occupation, Jewish
voice for Labour och jewdas i en
egen judisk kolonn i den stora
Palestinademonstrationen i
London 15 maj. Det judiska
blocket i demonstrationen
krävde stopp för den etniska
rensningen i Jerusalems Sheikh
Jarrah liksom för attackerna
mot palestinier vid Al Aqsamoskén, bosättarterror och för
Israels bombningar av Gaza.
JSG tackade också den Palestinska Solidaritetskampanjen för
att den fördömt antisemitiska
försök att nästla sig in i solidariteten och håller själva rent mot
islamofobiska grupper. De
judiska socialisterna kräver att

den brittiska vapenexporten till
Israel – stridflygplan drönare,
missiler mm för nära 400
miljoner pund sedan 2015 –
stoppas.

Samma krav reser amerikanska Jewish Voice for Peace som
tillsammans med Palestinarörelsen samarrangerat protester
över hela USA under maningen
”Take action now for Palestine!”
(Agera nu för Palestina).
Liknande protester har skett i
land efter land.
Här återfinns också den stora
liberala judiska opinion som
inte tar ställning för den
palestinska saken och jämställer Hamas med det israeliska
förtrycket, som amerikanska
Jstreet, men samtidigt vänder
sig mot den pågående etniska
rensningen, bombningarna och
”ockupationen” för att få ett slut
på ”våldsspiralen”. Med ockupationen avses då de senaste
årtiondena av israelisk expansion, inte fördrivningen av
palestinierna 1948 Jstreet

Kommentar
Håkan Blomqvist
förklarar sig vara en pro-israelisk rörelse för att försvara
Israel som ett ”demokratiskt
hemland” för det judiska folket
genom fredsförhandlingar, inte
krig med, palestinierna. USA
bör pressa på för både judiska
och palestinska nationella
rättigheter, menar lobbyorganisationen som i huvudsak hör
hemma bland Demokraterna.
För den israeliska högerregi-

men och dess militära och civila
kampgrupper är alla dessa
röster ovidkommande, förrädiska eller rentav antisemitiska.
Det är sorgligt att svensk media i
så hög utsträckning deltar i den
avledningsmanövern.
Håkan Blomqvist
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FREDASAKTIVISTEN Miko Peled på Sverigebesök 2018.

Knäpptyst i svenska medier
medan judiska protester mot
Israels krig och etniska rensningar ljuder från många håll
världen: Massdemonstrationen i
Tel Aviv 22 maj med tusentals
israeler – judar och palestinier
tillsammans – mot bombningarna och bosättarterrorn. Den
största antikrigsdemonstrationen på åratal, och som inte
fördelar skulden lika utan
kräver ett slut på etnisk rensning och ockupationspolitik.
Marscher och möten som
fördömer den israeliska statens
”apartheid mot palestinier”
under parollen ”Palestinian
lives matter!”. Fanor och plakat
som förenar judiska och
palestinska nationalsymboler.
Dokumentation på israeliska
sociala media om polisövergrepp mot palestinier och
högerextrem terror. Publiceringen av namn och bild på de 67
dödade barnen i Gaza som inte
får förbli anonyma…

