Apartheidstaten Israel

Han pappa brukte davidstjerna til å merke fiskeutstyr og verktøy. Det var kanskje ikke så rart når hans
oldefar het Abraham og broren hans igjen het Isak. Jeg har vokst opp med respekt for davidstjerna.
Men i dag har den fått en annen symbolikk på grunn av staten Israel sin politikk ovenfor palestinerne.
Davidstjerna er blitt skjemt.
Israel driver nå et folkemord på palestinerne med sin bombing av Gaza. 2 millioner mennesker
innesperra i verdens tetteste befolka område, er en krigsforbrytelse. Israel har oppretta blokade av
Gaza, befolkninga mangler bomberom og har ingen steder å rømme unna bomberegnet. Hundrevis
av palestinere der mange er barn, har blitt drept. Det er en asymmetrisk krig mellom Hamas og
Netanyahus våpenbruk, og det er ingen rettferdig proporsjon med Israels gjengjeldelsesbombing.
Hamas er et produkt av israelsk okkupasjon, blokade og innesperring av folk i verdens største fengsel,
Gaza. Dagens bombing fører bare til at enda flere mister trua på fred og ofrer seg i kampen mot
undertrykkinga. Israel skaper martyrer og potensielle terrorister med denne krigsaggresjonen.
Undertrykking avler vold.
Staten Israel er en okkupasjonsmakt, og en okkupasjonsmakt kan ikke påberope seg rett til å forsvare
seg. Derimot vil alltid et undertrykt folk ha rett til å gjøre motstand. Det er okkupanten som har
ansvaret for enhver konflikt i okkupert område.
Denne gang begynte det med at palestinere ble kastet ut av sine hjem i Øst-Jerusalem for at israelske
bosettere skal få flytte inn. Dette må kalles for etnisk rensning. Det er denne politikken Israel har
stått for siden de okkuperte Vestbredden. Med å opprette sjekkpunkt blir palestinerne trakassert og
ydmyket. Det er med på å skape hat. Israel er overgriperen.
Israelsk statsminister bruker også krigen for å få oppmerksomheten bort fra egen kriminelle anklager.
En leder som ofrer menneskeliv for egeninteresser, fortjener ikke Norges støtte. Mener vi noe med
demokrati og frihet, så må vi stå opp for alle som blir undertrykt. Palestinerne må få stemmerett på
lik linje med alle israelere. Storsamfunnet må reagere mot at pressa bombes bort fra Gaza for at

verden ikke skal få vite om lidelsene. Det er skremmende hvordan vestlig media ser bort fra
ytringsfriheten i Palestina. Israel er ikke et demokrati så lenge palestinerne er gjort til annen rangs
borgere. Israel er en apartheidstat. Først når den er bekjempet, kan det bli fred. Verden må sette
press på Israel til å respektere menneskerettighetene. Norge kan starte med å trekke ut oljefondet
fra Israel. Det norske folk kan boikotte israelske varer. I disse tider bør ingen kjøpe appelsiner,
nypoteter eller andre grønnsaker fra Israel. Tenk på palestinernes lidelser, boikott israelske varer.
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