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Vad händer i Palestina?
Åse Hansson hälsade mötets föredragshållare, Olle Katz, och ca 50 deltagare välkomna till ett möte
om en gammal konflikt, som gått från att vara en politisk fråga till en humanistisk.
Därefter berättade Olle Katz lite om sig själv och sin familj. Olle är ordförande i JIPF, Judar för
Israelisk Palestinsk Fred, en förening som bildades 1982.
1905 kom Olles farfar och hans fyra syskon från Grodny, en stad på gränsen mellan Ryssland och
Polen, till Göteborg. Orsaken till flykten var förföljelsen av judar i Östeuropa, en antisemitism som är
2000 år gammal och som dyker upp med jämna mellanrum i olika länder.
Sedan gick han in på situationen i Mellanöstern och konflikten mellan Israel och Palestina. Den kan ta
sig uttryck i ordval, som att man säger judar och araber, inte israeler och palestinier. Politiken i Israel
har på senare tid drivits mycket åt höger, socialdemokraterna och vänstern är nästan helt borta.
Många judar protesterar och det finns många internationella rörelser som arbetar för fred i
Israel/Palestina. Ship to Gaza har flera gånger försökt ta sig fram till Gaza med förnödenheter utan
att lyckas. Ofta har Israel beslagtagit båtarna och fängslat dess besättning.
Staten Israel kräver solidaritet från judarna. Man har infört en ny nationalitetslag, där hebreiska är
officiellt språk, Jerusalem är huvudstad och Israel är öppet för judiska invandring. Det finns också en
lojalitetslag som fastställer att man måste vara lojal mot staten för att få arbete, stipendier, kulturella
bidrag etc. Polis, åklagarväsendet och Högsta domstolen är underställda regeringen, vilket inte bör
förekomma i en demokrati. Man får heller inte ifrågasätta ockupationen.
Israel är ett litet land ungefär stort som Västergötland och där bor sex miljoner judar och 2 miljoner
palestinier. I Gaza, ungefär stort som Orust, bor det 2 miljoner palestinier och på Västbanken fyra
miljoner. Judar får bygga hus på marken men inte palestinier. Araberna får inte göra värnplikt, vilket
ofta är ett krav för vissa arbeten och för att studera på universitet.
Finns det då någon lösning på konflikten? Man brukar tala om två alternativ – tvåstatslösning eller
enstatslösning. En tvåstatslösning verkar inte möjlig, eftersom det palestinska området har minskat
och idag är väldigt uppsplittrat. Man diskuterar att flytta bosättningar, men det är inte realistiskt. En
enstatslösning med en man, en röst skulle förmodligen innebära att minoriteten blir diskriminerad.
Dessutom är den palestinska ledningen och Hamas korrumperad.
Israel får mycket stöd från USA ekonomiskt och politiskt, eftersom de är en viktig allierad i regionen,
men kritiken mot Israel ökar också i USA.
På frågan om det finns en lösning i nuvarande världsläge, menade Olle, att det viktigaste är de
mänskliga rättigheterna. Ibland händer saker fort och han hoppas att en förändring kommer inifrån.
Israelerna är rädda och palestinierna förnedras. Människorna vill ha en förändring.
Åse avslutade med att säga att det är en kamp mellan idealistisk och pragmatisk hållning. Det är
viktigt att omvärlden betraktar det som en politisk konflikt, som inte kan lösas med välgörenhet.

Därefter informerade Eva Strandberg om Svenska Palestinakommitténs olika projekt i Palestina bl. a.
ett byggnadsprojekt i Al-Karmel och fadderverksamhet.
Olle Katz avtackades med en blomma och Pierre Schoris bok.
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