Rapport fra Palæstina udvalget for perioden januar til september 2019
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På årsmødet 12. januar 2019 trådte Karen Henriksen og Bodil Hienø tilbage som Kontakt
person og koordinatorer. Posterne blev overdraget til Rina Krøyer og Niels Christian
Petersen. Niels som kontakt person.
Perioden har været præget af valgkamp, så der har ikke været så mange aktiviteter. Men et
par stykker er det dog blevet til. Vi ved der i Roskilde har været aktivitet omkring Melodi
Grandprix, i Esbjerg har der været aktiviteter i Forbindelse med Nakba og vi er sikker på at
der også andre steder har været arrangementer om Palæstina.
I perioden har der jævnligt været sendt mails ud til medlemmerne af udvalget, mails med
nyheder og informationer om Palæstina.
På det netop afholdte Årsmøde i Esbjerg fik vi sat fokus på FNs Verdensmål og nedsat en
arbejdsgruppe der skal arbejde med 3 af dem i forhold til Israel og Palæstina:
Focus på 3 af verdensmålene:

Adgang til rent vand nr. 6 - Palæstinensernes mangel på rent vand – Israel lukker bevidst af for
vand i de palæstinensiske områder.
Ulighed nr. 10 - 10a mulighed for at palæstinenserne kan handle med omverdenen
Retfærdighed nr. 16 - vold overfor Palæstinenserne.
Fælles for alle de 3 mål er at dem der bliver hårdest ramt er de Palæstinensiske børn og dermed
Palæstinas fremtid, derfor vil vores arbejde tage udgangspunkt i børnenes vilkår.
•

Israel lever stort set ikke op til nogle af FNs Verdensmål, men lige nu sætter vi fokus på de
her nævnte mål.

På Årsmøde blev der også nedsat en arbejdsgruppe som skal udarbejde et aktivitetskatalog der
skal indeholde forslag til aktiviteter som kan bruges ude i de lokale Palæstina udvalg.
•

Den aktuelle politiske situation i Palæstina lige nu:

Israels valg finder sted tirsdag den 17. september. Der var valg i Israel 9. april 2019, så det er et
valg i utide. Men parlamentarikerne kunne ikke enes om en regering, så premierminister Benjamin
Netanyahu besluttede at spørge vælgerne igen. Kritikere af Netanyahu mener, at hans manøvre
med at udskrive nyvalg har afsæt i et forsøg på at holde en korruptionssag fra livet. Der er sigtelser
mod ham for bestikkelse og svindel, og der er planlagt en høring i oktober - efter det planlagte
valg. Der er spekulationer om, hvorvidt han vil forsøge at få vedtaget en lov, der kan sikre ham
immunitet.
Netanyahu er klar til at gå distancen, ligegyldigt hvad det kræver. Vinder han ikke over sin
modstander Benny Gantz, taber han ikke bare titlen som premierminister. En valgsejr er det
eneste, der – muligvis – kan redde ham fra de tre korruptionsanklager, der venter hos
statsanklageren den 3. oktober.

Siden da har Netanyahu haft travlt. Israel har bombet iranske mål i både Syrien, Irak og Libanon,
tirsdag i uge 37 offentliggjorde Netanyahu, at han vil gennemføre en israelsk annektering af en
tredjedel af Vestbredden, hvis han opnår genvalg ved det forestående parlamentsvalg, og to dage
senere, da han var på statsbesøg i Moskva, kaldte han en krig i Gaza for ”uundgåelig”.
I sin kamp for at genvinde magten bruger han Palæstinenserne som gidsler!
•

Ytringsfriheden er under hårdt pres.

Uanset hvem du spørger i Palæstina, vil han eller hende fortælle dig, at ytringsfriheden har trange
kår eller bliver dagligt udfordret. Konflikten mellem Israel og Palæstina skaber begrænsninger –
det er eksempelvis hverdag, at palæstinensere bliver arresteret for tekst-, video-, fotoopslag om
besættelsen på Facebook.
•

Apartheid lever som aldrig før!

Lige nu tilbyder Israel hjælp til palæstinensere hvis de vil rejse til et andet land, Israel vil gøre alt
for at rense Palæstina for Palæstinensere
Nedrivning af Palæstinensiske boliger tager til, i juli blev der revet over 100 boliger ned i
Jerusalem. Palæstinensere bliver tvangsfjernet om natten med magt og om morgenen river de
deres hjem ned, og det på trods af at FN har udtalt at det er imod international lov.
Selv om det palæstinensiske mesterskab i fodbold er anerkendt af det internationale
fodboldforbund, FIFA, forbyder Israel spillere fra Gaza at deltage i finalen som skal spilles på
Vestbredden
Så de politiske situation er ikke blevet bedre, kun være.
•

Hvor er det internationale Samfund?

Vi i palæstinaudvalget mener der skal sættes fokus på Palæstinensernes, deres vilkår er truet og
det ser ud til at det bliver værre. Vi vil gøre det ved at lave aktiviteter der fortæller om de overgreb
der finder sted og vi vil arbejde frem mod at Danmark og EU anerkender Palæstina som en
selvstændig stat. Vi vil ikke bare se på at det internationale samfund vender ryggen til.
•

Lokalt arbejdes der også med Palæstina.

Der findes lokale Palæstina grupper i Roskilde, Århus, Holstebro og Esbjerg, i København er der
kræfter i gang med at få en Palæstina gruppe op at stå og i Odense arbejdes der også med
Palæstina. I flere af disse udvalg arbejdes der også tværpolitisk, både SF, S, Alternativet og
Radikale Venstre deltager flere steder i Palæstina arbejdet, jo flere vi får inddraget jo mere bliver
vi synlige.

