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Öppet brev!

till svensk arbetarrörelse!!
!

Bryt med den israeliska regimen nu!!
För arbetarrörelsebaserade aktionskommittéer!!!!

Enligt premiärminister Netanyahu kommer den "militära operationen att ta slut 'endast när lugn och 
säkerhet har återställts för israels medborgare för en längre period'" (Guardian, 5/8) och någon 
återuppbyggnad av Gaza kommer inte att tillåtas så länge som motståndet inte avväpnats. Detta 
sägs efter att den sionistiska staten Israels barbariska militära offensiv orsakat 1938 döda, varav 
84% civila och av dessa 28% barn; 7920 skadade utan tillgång till nödvändig sjukvård pga av att 
elkraftverk bombats sönder och sjukvårdsmaterial saknas; tiotusentals har blivit hemlösa efter att 
deras hem bombats till grus, hundratals palestinier har drabbats av godtyckliga arresteringar, även 
på Västbanken, där många även har blivit avskedade sedan de uttryckt sitt motstånd mot 
bombningarna. (Siffrorna är från Palestinian Centre for Human Rights, 5/8: www.pchrgaza.org)!!
Den sionistiska staten Israel drivs av en vilja till folkutrotning som genomsyrat dess hela existens 
och som skapar en våldsspiral som även drabbar den egna civila, judiska befolkningen. Trots det 
fortsätter regeringar världen över, även den svenska, att ge sitt direkta, eller indirekta, stöd till 
denna regim.!!
Det avståndstagande mot den israeliska regimen och mot stormakterna som fackföreningarna i 6F, 
inklusive SEKO, uttrycker är därför i högsta grad forfarande aktuellt, liksom när man skriver "Det är 
dags att agera. Är vi tysta är vi medskyldiga till det fortsatta barbariet!" (http://www.seko.se/Aktuellt/
Nyheter/2014/Juli/6F-Sluta-tiga-om-krigen-i-Gaza-och-Irak).!!
Det är vår övertygelse att det just är arbetarrörelsen och inte minst de fackliga organisationerna 
som nu måste ta täten för massiva protestaktioner som kan driva tillbaka den israeliska regimen. Vi 
får inte vara rädda att säga sanningen: grundproblemet är att staten Israel är en sionistisk och 
nykolonial våldsstat. Det är hög tid att konstatera att Oslo-avtalets tvåstatsmodell bara förlängt och 
förvärrat lidandet för det palestinska folket, samtidigt som en växande andel av den judiska 
befolkningen själv dras ned i fattigdom och maktlöshet under de sionistiska ledarnas militarisering 
och etnisk-religiösa, koloniala rensningspolitik.!!
Hur avlägsen den än kan tyckas vara i dagsläget, så finns det ingen annan utväg än att en allians 
mellan det palestinska motståndet och de judiska maktlösa låginkomsttagarna tillsammans driver 
en revolutionär process som gör slut på den sionistiska staten, med full respekt för allas religiösa, 
kulturella och språkliga särdrag. Det är endast så en tillräckligt stark motkraft kan skapas mot den 
högmilitariserade och polisiära staten, understödd av USA och andra stormakter.!!
Det är den samlade maktlösa befolkningen i området som behöver skapa sina egna maktorgan för 
att genomföra denna process och själva avgöra formerna för, och innehållet i, en ny enhetlig stat 
över hela området, med, om folken så önskar, utrymme för separata institutioner utifrån de två 
nationella identiteterna. De palestinska flyktingarna måste ges rätt att återvända till sina 
ursprungsområden, den judiska bosättningspolitiken upphöra och marken fördelas.!!
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Med detta perspektiv är det möjligt att samlas kring hårdast möjliga linje mot den sionistiska staten 
Israel, utan att förfalla vare sig till en acceptans av palestinierna som andra klassens medborgare, 
eller till allmän judefientlig antisemitism.!!
Vad gäller ”bojkott” kan det inte handla om annat än att helt bryta med den israeliska regimen, 
skicka hem den israeliska ambassadören, bryta de diplomatiska förbindelserna och säga upp alla 
avtal om ekonomiskt, politiskt och forsknings-samarbete. Det är det vi måste kräva av den svenska 
regeringen och av ledarskapen för de organisationer som åberopar sig på arbetarrörelsen.!!
Historien har på ett övertydligt sätt visat att vi i denna fråga inte kan ha något som helst förtroende 
för FN och avtal under stormakternas kontroll, utan det är arbetarrörelsen själv som måste bygga 
upp ett brett internationellt solidaritetsarbete. Vi måste därför säga ett tydligt och bestämt nej till 
alla ”fredsbevarande” och ”internationella” styrkor.!!
Vi förväntar oss därför att fackföreningarna i 6F omedelbart bidrar till att bygga upp lokala 
aktionskommittéer, för att med alla tänkbara medel sätta press på den svenska regeringen så att 
den helt bryter med den israeliska regimen, kräver att blockaden av Gaza upphävs, att alla former 
av etnisk rensning och diskriminering upphör, att de politiska fångarna friges och att alla hinder för 
hjälpsändningar och återuppbyggnad undanröjs, samt för att bedriva ett självständigt, 
arbetarrörelsebaserat solidaritetsarbete.!!
Vi kommer själva att driva på i den riktningen.! !
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