
Støt palæstinensernes ret  
til et liv i fred!

Boykot varer fra Israel!

Jord og Fordrivelse

Ofte fremstilles den mere end 60 år lange konf-
likt mellem Israel og Palæstina som meget kom-
pliceret. Men det handler grundlæggende om jord 
og fordrivelse, og set i det lys er konflikten såre 
enkel.

Krigsforbrydelser

En rapport fra Amnesty: 

Amnestys nyeste rapport om Gaza “Families under the Rubble: Israeli attacks on 
inhabited homes” beskriver i detaljer otte tilfælde, hvor boligområder i Gaza uden 
advarsel blev angrebet af israelske styrker. Det skete under Operation Protective 
Edge i juli og august i år.

Angrebene resulterede i 104 døde civile -heriblandt 62 børn. Rapporten afslører 
et mønster af hyppige israelske angreb med brug af store luftbomber brugt til at 
jævne civiles hjem og i nogle situationer dræbe hele familier. I flere tilfælde var 
der tale om krigsforbrydelser.

”Israelske styrker har skamløst krænket krigens love ved at udføre en række 
angreb på civiles hjem. De har udvist en afstumpet ligegyldighed over for det 
blodbad, de har skabt”, siger Philip Luther, chef for Amnestys Mellemøst- og 
Nordafrikaprogram.

(Kilde http://www.amnesty.dk/nyhed/gaza/israel-begik-krigsforbrydelser-i-gaza)

Se folder med link på vores hjemmeside 
lige til at klikke på. www.peaceweb.dk

Esbjerg Fredsbevægelse:

Du kan hurtigt blive medlem ved at  
indbetale til: Danske Bank 
reg. nr. 1551 konto nr. 6724426.
100 kr for enkeltpersoner om året.
150 kr for en husstand om året.,
300 kr for foreninger om året.
Ved indbetalingen: skriv Navn, mob nr, og email, samt adresse.
Du kan finde os på Facebook,- søg på Esbjerg Fredsbevægelse, 
Vores adresse på Twitter: @EsbFredDanmark
og på nettet: www.peaceweb.dk 
Vi er medlem af www.ipb.org på verdensplan.
Formand Poul Eck Sørensen, poul@peaceweb.dk
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Bosættelserne er ulovlige

Bosættelserne er i strid med 4. Genevekonvention artikel 
47, som forbyder annektering af besat område, og artikel 49, 
som dels forbyder tvangsflytning af indbyggerne i besat område, 
dels forbyder besættelsesmagten at overføre sin egen civilbefol-
kning til det besatte område. Derimod tillader den besættelses-
magten midlertidigt at tage privatejet jord og bygninger i besid-
delse til militære formål.
Bosættelserne er også i strid med Haagkonventionen, som 
forbyder besættelsesmagten at iværksætte permanente foran-
dringer i det besatte område, medmindre de skyldes militære 
hensyn, eller det sker til fordel for den lokale befolkning.
Men i såvel Genevekonventionen som Haagkonventionen antages 
det, at militær besættelse er midlertidig, og at besættelses-
magten kun midlertidigt forestår administrationen af områderne. 
På det tidspunkt, hvor konventionerne blev nedskrevet, havde 
man ikke forestillet sig en besættelsessituation, der varede i over 
40 år, som tilfældet er i de palæstinensiske områder.
(kilde http://www.palaestina-initiativet.dk)
Palæstinenserne får ingen erstatning når israelerne 
stjæler deres ejendomme og jorder!

Fordelingen af vand

Ifølge international lov skal fælles vandressourcer bruges 
retfærdigt og fornuftigt. Efter besættelsen af Vestbredden og 
Gaza i 1967 erklærede Israel de rige palæstinensiske vandres-
sourcer som israelsk statsejendom og forbød samtidig palæstin-
enserne at bruge vandet i Jordan-floden. Samlet beslaglægger 
Israel 89 % af vandet i det besatte Palæstina, mens palæstin-
enserne kun får 11 %. En fordeling i forhold til indbyggertal ville 
give palæstinenserne cirka 45 % af vandet. Israel bruger vandet 
som endnu en undertrykkelses- og fordrivelsesmekanisme over 
for palæstinenserne, og også her sidder Israel internationale 
konventioner overhørig.
(http://www.palaestina-initiativet.dk)

Politiske fanger i Israel

I en rapport til FN i april 2007 redegør de israelske mennesk-
erettighedsorganisationer Hamoked og B’Tselem for, hvordan 
palæstinensiske fanger udsættes for tortur og mishandling under 
forhør. (Kilde http://www.palaestina-initiativet.dk)

Antallet af palæstinensiske politiske fanger i israelske fængsler 
kendes ikke med sikkerhed. Forskellige kilder, israelske og 
palæstinensiske, angiver fra 5000 og opefter. Vi ved imidlertid, 
at der blandt fangerne pr. 1. januar 2011 er 37 kvinder og 213 
børn. En mindre gruppe er unge israelske militærnægtere eller 
”ulydige” soldater.

For tiden er omkring 800 palæstinensere tilbageholdt administra-
tivt, dvs. uden at der rejses tiltale og uden rettergang. Ofte kan 
de heller ikke få advokathjælp. Disse fanger holdes inde spærret 
på ubestemt tid, for nogles vedkommende i årevis.  

De øvrige fanger er dømt ved israelske militærdomstole, som 
følger andre spilleregler end de civile domstole i Israel. For ek-
sempel accepteres tilståelser, som er afgivet under tortur, og for-
svareren kan nægtes ret til at føre vidner eller fremlægge bevis-
materiale til fordel for den anklagede.  Der anvendes angivere og 
kollaboratører i og uden for rets salene. Disse – ofte selv fanger 
- hverves under tortur eller ved løfte om en mildere straf. (kilde 
http://www.humanrightsmarch.dk)


