For Israel handler det
om mest mulig jord

Ofte fremstilles den mere end 60 år
lange konflikt mellem Israel og Palæstina
som meget kompliceret. Men det handler
grundlæggende om jord og fordrivelse, og
set i det lys er konflikten såre enkel.
Denne folder er udgivet af Human
Rights March/Kvinder i Dialog og Palæstina-Initiativet. Den er en af flere temafoldere, som konkret belyser Palæstina/Israel
problematikken.
Folderne omhandler:
• Det handler om jord (2009/2013)
• Muren (2009/2013)
• Tyveri af vand (2009/2013)
• Israelske bosættelser (2009/2013)
• Gaza (2010/2013)
• Flygtningene (2009/2013)
• Jerusalem (2009/2013)
• Fængslinger og tortur (2009/2013)
• Israel og det Palæstinensiske
mindretal (2013)
• FN og Israel (2013)
• EU og Israel (2009/2013)

Apartheid ikke kun i Sydafrika
Af FNs Internationale Konvention vedrørende bekæmpelse og straf for forbrydelsen Apartheid (1976) fremgår det, hvad FN
forstår ved apartheid, nemlig undertrykkelse, fordrivelse og udryddelse af en etnisk
gruppe eller et oprindeligt folk.

I Indien, USA og Sydafrika fik apartheid de
udtryk, som magthaverne skønnede nødvendige det pågældende sted. Apartheidsystemerne var derfor forskellige. I nogle
tilfælde kan sammenligninger mellem Sydafrika og Israel hjælpe på forståelsen, men
der er også forskelle. Den israelske stat
kombinerer apartheid, militær besættelse
og kolonisering på sin egen måde. Men
især sydafrikanere, blandt andet Desmond
Tutu og Nelson Mandela, mener, at lighederne er mange.
Med disse foldere ønsker vi at sætte fokus på Israels apartheidpolitik ikke kun i
de besatte områder – Vestbredden, Gaza og
Østjerusalem – men også i selve Israel.

Kontakt os
Vil du være med til at sætte fokus på konfliktens indhold i din by, dit uddannelsessted, i din fagforening m.v., så sender vi
dig gerne flere foldere og plakater. Vi kan
også hjælpe med at finde oplægsholdere
og gode film.
Kontakt os på telefon 6064 1948
mail: pal.initiativ@gmail.com
eller hrm.info@gmail.com
Materialerne kan også downloades her:
www.palaestina-initiativet.dk
og www.humanrightsmarch.dk
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Det handler om
Bid for bid fortrænges palæstinenserne fra deres jord
Et enkelt blik på kortet
over den besatte Vestbred viser et område
mindre end Sjælland oversået med
hundredvis af checkpoints, med talrige bosættelser og beslaglagte områder og med et vejnet, der som et
edderkoppenet forbinder de mange
bosættelser med hinanden og med
israelske byer, og som kun palæstinensiske biler med særlig tilladelse
må benytte (Kort 4).
Kortet viser de områder, der er
tilbage til palæstinenserne som en
række adskilte bantustans, hvor det
kræver israelske tilladelser at bevæge
sig fra det ene område til det andet.
Israel er i al stilfærdighed ved at
skabe de kendsgerninger i geografien, som i praksis vil umuliggøre
skabelsen af en to-statsløsning med
en levedygtig palæstinensisk stat.

Kort 1:
Palæstinensisk og
jødisk jord 1946

Kort 2:
FNs delingsplan
1947

Hvordan er det kommet dertil?
Før 1948 var Palæstina et britisk mandatområde. Jøderne udgjorde 1/3 af befolkningen og ejede 6,6 % af jorden (Kort 1).
FN-planen for deling af Palæstina 1948
gav jøderne 56 % af landet (Kort 2).
Efter våbenstilstanden i 1949 efter krigen med de arabiske nabostater havde Israel sikret sig i alt 78 % (Kort 3). Tilbage af
det oprindelige Palæstina var der nu kun

22  %, der var besat – Vestbredden af Jordan
og Gaza af Ægypten.
I 1967 besatte Israel både Vestbredden
og Gaza, og et nyt kapitel i Israels ekspansion kunne begynde. Våbenstilstandslinien
fra 1949 kaldes i dag for 1967 - grænsen eller Den Grønne Linie og er internationalt
anerkendt som fremtidig grænse mellem
Israel og Palæstina i en tostatsløsning.

mest mulig jord

Kort 3:
1948-1967

Kort 4:
2008

Apartheidsystemets sande ansigt
Fra 1967 til i dag har Israel beslaglagt store
områder af Vestbredden – en proces, som
stadig pågår. Den beslaglagte jord inddrages til militære zoner, jødiske bosættelser
og bosætterveje. På denne måde har Israel
beslaglagt omkring halvdelen af de 22 %,
der blev tilbage til palæstinenserne af det
oprindelige Palæstina.

Systematisk flytter Israel sine statsborgere ind på besat område, ind
på stjålen palæstinensisk jord i strid
med Genevekonventionen, som Israel har skrevet under på.
Bid for bid fortrænges palæstinenserne fra deres jord. 1 mio. olivenog frugttræer er fældet i forbindelse
med byggeri af muren, bosætterveje
m.v. Dyrkning af jorden vanskeliggøres på grund af muren, på grund af
vandmangel skabt af Israel, militære
beslaglæggelser af jorden og bosætternes vold.
Med „hjemmel“ i de ældgamle
osmanniske love beslaglægger Israel
derefter jord, der ikke har været dyrket i tre år.
Israelske myndigheder har udarbejdet en omfattende plan, hvor
bosættelserne befæstes via en dobbelt infrastruktur: én for israelere og én for palæstinensere.
Bosættelserne er i dag fysisk og administrativt fuldt integreret i Israel gennem ét
fælles vej-, elektricitets-, vand- og telefonnet.
En palæstinensisk stat vil kun være levedygtig, hvis den har fuld kontrol over sit
eget territorium samt egne grænser, undergrund og luftrum. Danmark, EU, USA og
hele det internationale samfund er, ifølge
den fjerde Genevekonvention, forpligtet til
aktivt at presse Israel til at nedlægge de eksisterende bosættelser.

Kilde: www.palaestina-info.dk, Observatørrejse til Vestbredden 20.-26. november 2004

