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INLEDNING

Vem vill du
kasta skor på?

Ockupationens isberg
att värja sig. Bilden på
Sabah Salima Abu Halima från Beit
Lahiya i norra Gaza, som förlorat
fyra av sina sex barn och sin man,
går rakt in. Hon vill själv bara dö.
Vilket hon också antagligen kommer att göra. Hon har opererats
fyra gånger men brännskadorna
efter den israeliska vita fosforn
har fortsatt att äta sig inåt.
Detta berättade frilansjournalisten Lotta Schüllerqvist, som
nyligen besökte Gaza för DN:s
räkning, då hon i måndags visade bilder på Stockholms
universitet, inbjuden av Utrikespolitiska föreningen.
DET GÅR INTE

diskussionen sade Dror Feiler från
Judar för israelisk-palestinsk fred att Gaza bara är toppen
på ett isberg. Detta isberg stavas naturligtvis ockupationen, vars beståndsdelar är komplexa, i det närmaste
oöverskådliga och ständigt pågående. Några av dessa
beståndsdelar kan man dock läsa om i den israeliska män-

I DEN EFTERFÖLJANDE

I I I Skokastningen har på sis-

niskorättsorganisationen Btselems årsrapport för 2008
som nyss släppts. Några exempel: 548 palestinier fängslade
utan rättegång, sammanlagt sitter knappt 8 000 palestinier gripna i israeliska fängelser. Fram till att Operation
Gjutet bly inleddes hade åtminstone 175 civila palestinier
dödats under 2008. 18 civila israeler hade dödats under
samma period.
Dessutom: Ökat antal vägspärrar, israeliska demoleringar
av palestinska hus, fortsatt murbygge med tillhörande
landkonfiskeringar och expansion av bosättningar.
Gaza i september 2007 var de flesta jag
träffade mycket kritiska till både Hamas och Fatah. Efter
kriget i Gaza har dock Hamas popularitet vuxit, vilket du
kan läsa mer om i reportaget om Hamas på sidorna 8–11.
I samma reportage berättar Islah Jad från Birzeits universitet på Västbanken att om det är något palestinierna
är enade om så är det övertygelsen att det är motstånd,
inte förhandlingar, som kommer att få slut på ockupationen.

NÄR JAG BESÖKTE

BELLA FRANK

utrikesredaktör

ANNONS:

tone blivit en populär protestform. I förra veckan träffade
en ung kvinna den israeliske
ambassadören med sin röda
sko under ett föredrag på
Stockholms universitet.
AV ÅSA CARLMAN

Dennis Lyxzén, 36 år,
konspiratör och musiker,
Nordmaling.
– Ja, det blir väl det uppenbara – Fredrik Reinfeldt och
alliansen. Eller jag kanske
ska säga de som röstade på
alliansen. Ställa upp dem
mot en vägg och kasta
några tofflor. Men annars är jag inte typen
som hyser personligt agg mot människor.
– Jag tycker skokastningen är härlig, som
den nya tidens tårtning. Man behöver ju inte
kasta tunga kängor utan kan kasta sandaler.
Jag tycker att det var bra gjort att kasta på
Bush och fascinerande att han var så snabb på
att ducka, verkade van vid sådana attacker.
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Sonja Eriksson, 59 år,
kokerska, Halmstad.

ETT ARKIV FÖR RÄTTVIS UTVECKLING

Fri tillgång till
tidskriftsartiklar om
globala rättvisefrågor.
LADDA NER

HSB?N?L
>?<;NN

SPRID VIDARE!
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Aktiebolag, Kb, Hb
köpes på dagen!

Lars Fersters,
54 år, metallarbetare,
Sundsvall.
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– Det finns ju många, men
den största kängan blir på
Bush. Han har hunnit förstöra så mycket. Reinfeldt
kan också få en för att det
svenska välfärdssystemet är
en utopi. Man skyller på
finanskrisen och drar ner i skolan och på pensionerna. Och här i Halmstad har politikerna
höjt sina löner med tusenlappar på redan
höga löner medan kommunalare fått två procents lönehöjning på en låg lön. Det är Reinfeldts politik som ligger bakom det.
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– Just nu är det Maud
Olofsson för hyckleriet i
kärnkraftsfrågan. Särskilt
när hon säger att uppgörelsen är för våra barn och
barnbarn.
– Att kasta skor är som att kasta ägg och
dåliga grönsaker, vilket jag var med om att
göra vid protester under Vietnamkriget. Att
kasta en känga är helt okej för mig, åtminstone i tanken.
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Omslagsbild: Hamasmöte i Gaza City.
Foto: Hatem Moussa/Scanpix.
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