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Medijska podoba, javno mnenje

 Holokavst – 6 milijonov Judov (40 %) je umorjenih.

 Majhen Izrael obdaja 22 sovražnih arabsko muslimanskih diktatur, ki
so po velikosti 640 krat po št. preb. pa 60 krat večje.

 Izrael je oaza zahodne demokracije, ki temelji na judovsko krščanski
etiki v središču totalitarnega arabsko muslimanskega Bližnjega
vzhoda.

 Od svojega nastanka (1949) Izrael želi sobivanje v miru s svojimi
sosedi, ki pa si želijo njegovega uničenja.

 Izraelci so civilizirani, medtem ko so Palestinci oziroma Arabci verski
fanatiki, ki sovražijo zahod in ne priznavajo razsvetljenskih idej in
nekaterih človekovih pravic.



Antisemitizem



Antisemitizem

 Je sovražen odnos do Judov, zgolj zato ker so Judi. Lahko izhaja iz
verskega učenja, da so Judi manj vredni, ali političnih naporov, da
se jih izolira ali zatira. Vključuje lahko tudi predsodke in stereotipne
poglede na Jude.

 Novi antisemitizem se je razvil na prehodu iz 20. v 21. stoletje kot
opozicija sionizmu in državi Izrael.

 Tariq Ali, britansko pakistanski politični aktivist trdi, da je kampanja
proti “tako imenovanemu novemu anti-semitizmu” v moderni Evropi
cinično početje izraelske vlade, da bi zaščitila Izrael pred vsako
kritiko zaradi svoje konstantne brutalnosti do Palestincev.



Antisemitizem

 Norman Finkelstein kot zlorabo antisemitizma navaja Evropski
nadzorni center za rasizem in ksenofobijo, ki v svojem poročilu 2003
za antisemitske aktivnosti in prepričanja šteje tudi prikazovanje
palestinskih zastav in primerjavo Izraela z apartheidom v
Južnoafriški republiki.

“Vsak, ki ne razlikuje med Judi in judovsko državo je antisemit.”
Phyllis Chesler

“Izrael je država Judov … Kdor obrekuje Izrael obrekuje Jude.” Hillel
Halkin

“Zdi se, da je antisemitsko dejanje tako enačenje kot neenačenje
Izraela z Judi.” Norman Finkelstein



Nastanek Izraela in etnično čiščenje

 “Dežela brez naroda, za narod brez dežele”.

 »Takšna stvar kot je palestinsko ljudstvo ne obstaja… To ni tako, kot
da smo prišli in jih izgnali ter si prilastili njihovo državo. Oni sploh
niso obstajali.« Golda Meir, 1969.

 Palestinci (700 tisoč) so leta 1948 zapustili svoje domove in zbežali,
ker jim je tako naročila arabska vojska.

 “Ne mislim, da je izgon leta 1948 vojni zločin … Če bi Ben-Gurion
izvedel obsežnejši izgon in (etnično) očistil celo državo – celotno
ozemlje Izraela do reke Jordan, bi (demografsko) stabiliziral državo
Izrael.” Benny Moris





Varnost?

 Okupacija Zahodnega brega, vzhodnega Jeruzalema in Gaze od
leta 1967.

 Izrael ima problem, ker želi zemljo, vendar brez ljudi. Judeja in
Samarija sta zgodovinsko pomembni judovski območji.

 »Ni skrivnost, da je (izraelska) politika bila v skladu z priporočili
Moshe Dayana (obrambni in zunanji minister Izraela) takoj po vojni
leta 1967: Palestinci bodo še naprej živeli kot psi, in kdor želi lahko
odite.« Noam Chomsky

 “Vsak se mora gibati in teči ter zavzeti čim več hribovskih vrhov kot
jih lahko, da razširimo naselbine, ker vse kar vzamemo sedaj bo
ostalo naše ... Vse kar ne vzamemo, bodo dobili oni.“ Ariel Sharon,
1998.



Judovske naselbine

 “Naselbine dežele Izrael so
bistvo sionizma. Brez naselbin,
ne bomo dovršili sionizma. Tako
preprosto je.”
Yitzhak Shamir, 1997.

 138 - 155 uradnih Judovskih
naselbin, ki so rasno izolirane.

 Med 450 in 500 tisoč
naseljencev.

 Naselbine zavzemajo 3%
Zahodnega brega, vendar
celotno območje, kjer vladajo
(občinske pristojnosti) obsega
40%.



Ceste “apartheida”
 Naselbine so med sabo in z

Izraelom povezane s cestami.

 17 “sterilnih” cest (124 km) je
povsem prepovedanih za
palestinska vozila

 10 cest (244 km) je deloma
prepovedanih (posebno dovoljenje)

 14 cest (364 km) je za potovanje
Palestincev omejeno (kontrolne
točke)

 Ceste ovirajo razvoj palestinskih
skupnosti ter ustvarjajo meje in
ovire med skupnostmi in potmi, ki
so nekoč bile povezane.



Kontrolne točke

 Na Zahodnem bregu je okoli 150
kontrolnih točk, ki jih nadzirajo
izraelski vojaki.

• Palestinci so ob prehodu omenjenih
točk podvrženi strogemu pregledu.
Za prehod slednjih lahko potrebujejo
tudi več ur.

• Poleg kontrolnih točk obstaja tudi
več kot 400 različnih zapor, ki
preprečujejo Palestincem dostop do
cest in s tem ovirajo svobodo
gibanja.







Zid

 Zid se v Izraelu ne imenuje varnostni
temveč ločitveni (Seperation wall).

 Zid ne sledi meji (zeleni črti) med
Izraelom in Zahodnim bregom temveč
prisvaja Izraelu 10% Zahodnega brega.

 Ker vjuga okoli Judovskih naselbin
ponekod iz vseh strani obda palestinske
vasi (štiri vasi Bir Nabala s 15 tisoč
prebivalci).

 Zid zaobjame 80% vseh Judovskih
naseljencev na Zahodnem bregu.



Mirovni proces?

 Predvideva rešitev z dvema državama.

 Palestinci (PLO) so leta 1988 priznali Izrael znotraj meja izpred leta
1967 in sprejeli, da bi dobili le 22 % nekdanje Palestine (50 %
prebivalstva).

 Arabska iniciativa je leta 2002 Izraelu v zameno za zemljo ponudila
priznanje in diplomatsko sodelovanje.

 Politični vodja Hamasa Khaled Meshal je 2008 izjavil, da bi sprejeli
rešitev dveh držav, če bi Palestinci to podprli na referendumu.

 Noben izraelski politik do sedaj ni priznal palestinske države znotraj
mej izpred letom 1967.



Mirovni proces?

 Med mirovnim procesom 1993 – 2000 se je življenje Palestincev v
gospodarskem in socialnem smislu poslabšalo.

 Izraelske naselbine so se podvojile tako po velikosti kot številu. Iz
200 na skoraj 400 tisoč naseljencev.

 Porušenih je bilo 740 palestinskih domov.

 Izrael je začel graditi novo mrežo cest (480 km).



Terorizem

 Terorizem je vsako organizirano nasilno dejanje, ki je usmerjeno
proti civilistom/civilnim ustanovam v politične namene.

 Od začetka druge intifade leta 2000 do konca 2008 je bilo ubitih
1030 Izraelcev, od tega 700 civilistov in 120 mladoletnikov.



Terorizem

 V istem obdobju je bilo ubitih 4800 Palestincev (948 mladoletnikov).

Od tega jih je 1655 sodelovalo v nasilju proti Izraelu, za 871 se ne
ve, ostali (2219) pa so bili nedolžni.

 Tudi izraelska vojska na demonstracijah ubija neoborožene
demonstrante.

 Hamas uporablja civiliste za živi ščit. Obstaja več poročil, da to
počne tudi izraelska vojska



Terorizem

 Po mednarodnem pravu ni razlike med namernim ubijanjem in
ubijanjem brez razlikovanja. Predvidljive posledice se namreč
obravnavajo kot namen.

 Prekomerna uporaba sile.

 “Kdor meče prižgane vžigalice v gozd ne more trditi, da ni želel
sprožiti požara. Prav tako kdor bombardira stanovanjske predele, ne
more trditi, da ni želel ubiti njenih nedolžnih stanovalcev. Zato je
potrebna dobršna mera cinizma za trditev, da izraelska vojska ni
nameravala ubiti stanovalcen Ben Hanuna.” kolumnist Haretza
Gideon Levy



Demokracija?

 V demokraciji bi naj država služila / pripadala njenim državljanom,
zato bi naj ustavno sodišče ščitilo pravice njenih državljanov.

 Etnokracija, ko država pripada določeni etnični skupini. Pravice so
odvisne od tvoje etnične pripadnosti. Južnoafriška republika
(apartheid).

 Dežela Izrael pripada judovskemu ljudstvu. Izrael nima določenih
mej in nima ustave.

 V Izraelu živi milijon izraelskih Arabcev, ki so tretirani kot
drugorazredni državljani in izključeni iz javnega življenja. Podvrženi
so diskriminaciji na področju kulture, politične participacije in
razlastitve zemlje.



Kompliciranost konflikta ?

 Meddržavno sodišče v Hagu je leta 2004 odločilo, da je ločitveni zid
nezakonit, ter da ga mora Izrael odstraniti.

Vprašanje meje

 Po mednarodnem pravu se z vojno ne sme prisvajat ozemlja.

 Resolucija 242 VS ZN zahteva “umik izraelskih oboroženih sil iz
okupiranega teritorija pridobljenega v zadnjem konfliktu.”

 Sodišče je odločilo, da Izrael nima pravice do Zahodnega brega in
Gaze. To ni sporno ozemlje temveč okupirano palestinsko ozemlje.



Kompliciranost konflikta ?

Vprašanje judovskih naselbin

 “Okupacijska sila naj ne preseljuje del svojega civilnega prebivalstva
na območje, ki ga okupira.” 49. člen, 4. Ženevske konvencije

 Sodišče je odločilo, da naselbine predstavljajo kršenje
mednarodnega prava.

Vprašanje Jeruzalema

 Izrael trdi, da je Jeruzalem nedeljiv, saj je tudi vzhodni Jeruzalem
del prestolnice Izraela.

 Sodišče je odločilo, da je tudi vzhodni Jeruzalem del okupiranega
palestinskega ozemlja.



Kompliciranost konflikta ?

 Pogosto je pri odločitvah meddržavnega sodišča v Haagu odločitev
sodnikov razdeljena, saj gre za komplicirane probleme.

 Odločitev o legalnosti grožnje in uporabe jedrskega orožja (1996).

Sodišče se ni moglo zediniti, ali je uporaba jedrskega orožja v
ekstremnih okoliščinah kot je samoobramba države zakonita ali
nezakonita. Glasovanje je bilo 7 proti 7

 Glasovanje glede temeljnih izraelsko palestinskih vprašanj je bilo 14
proti 1.

 Negativni glas ameriškega sodnika je podal deklaracijo, v kateri je
zapisal, da so naselbine nezakonite glede na mednarodno pravo.



Mednarodna skupnost?

 Mednarodna skupnost je razklana in se ne more zediniti glede
rešitve tega konflikta.

 Vsako leto Generalna skupščina ZN glasuje o mirni rešitvi tega
konflikta. Resolucija predvideva dve državi: izraelsko in palestinsko.
Slednja bi naj vsebovala: Zahodni breg, Gazo in vzhodni Jeruzalem.
Vsako leto je razmerje glasov podobno. Skoraj vsa mednarodna
skupnost na eni strani in majhno število držav na drugi. Tako je tudi
preteklo leto 164 držav podprlo resolucijo, proti pa so bile Avstralija,
ZDA, Izrael in majhne otoške države v Pacifiku.


