
En trist
debattkarta 

EFTER VALET I ISRAEL finns inga tecken som
tyder på att läget för palestinierna kommer
att förbättras. Nu står hoppet, bisarrt nog,
till att Israels rasistiska politik radikaliseras
så pass att stödet för Israel i Väst får sig en
knäck. Men frågan är om Gaza ens finns
kvar den dag det eventuellt sker. För även
om många förfärats, även borgerliga politi-
ker, av det som skett på Gaza, så är inte
självkritiken så imponerande. Riksdagsleda-
möter som Birgitta Ohlsson och Fredrik
Malm lägger sin energi på att tala om hur
Hamas aldrig erkänt Israels rätt att existera
och därför utgör ett hot mot Israels ”exi-
stens.” Men de är tysta inför Israels motsva-
rande ovilja att erkänna vare sig Hamas, det
palestinska folket eller, i praktiken, en pales-
tinsk stat. 

DENNA POLITIK är sedan länge USA:s och nu
även EU:s och många arabiska grannars
politik. De bär alla en stor skuld för det som
skett på Gaza. För genom att omvärlden
vägrat erkänna den folkvalda Hamas-led-
ningen fråntogs inte bara Hamas sin lagliga
position och lämnades med det radikalise-
rade våldet som enda metod för motstånd
mot en olaglig ockupation, utan därmed för-
lorade även det palestinska folket sin status
som ett politiskt folk. De blev bara människor
på en landremsa. En livsfarlig belägenhet. 

Denna landremsa vill ju Israel ha, precis
som de velat ha allt det palestinska territo-
rium de bit för bit har annekterat sedan
1948. Den genomgående ursäkten har åter-
igen hetat palestiniernas och de arabiska
grannarnas ”ovilja att erkänna Israel” som
ett hot mot ”landets existens”. 

Detta är än i dag den florstunna rationali-
seringen för Israels ockupationspolitik.
Inget självständigt Västbanken, inget
Gaza och ingen suverän palestinsk stat.
Men palestinierna är inte ett realistiskt
hot mot Israels existens, däremot är Israel
ett högst reellt hot mot Palestinas fortsat-
ta existens – som folk och som land. Det
räcker med att se till andelen döda i kri-
gen, de territorriella förändringarna, lev-

nadsstandarden och de militära styrkeför-
hållandena, i dag och alltsedan 1948 och
att lyssna till dagens israeliska politiker,
för att inse detta. 
Men kanske kan något hända nu? Den

berättigade radikaliseringen av ordvalen för
att beskriva förhållandena i Gaza möts inte
bara av de vanliga protesterna om ”antisemi-
tism”. Allt fler inser att orden massaker, folk-
mord och slakt faktiskt är adekvata. Det tycks
ofattbart, men det ofattbara har hänt förr.

FILOSOFEN HANNAH ARENDT var en av de intel-
lektuella som efter andra värlskriget insiste-
rade på att den ofattbara Förintelsen måste
förstås. I stället för att demonisera ”ond-
skan” analyserade hon den. I The Origins of

Israel, Europa och USA har gemensamt förvandlat med-
borgarna i Gaza till blott människor på en landremsa och
kroppar utan politisk status. En livsfarlig belägenhet, skriver
Erik Berggren och kräver att omvärlden börjar kalla saker 
vid dess rätta namn.  
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ÄR DEN SVENSKA DEBATTEN inte just nu ovanligt trist för de
som i vid bemärkelse tillhör vänstern? Den som vill kan
roa sig med att pricka av en rad klassiska argumenta-
tionsfel som ständigt tycks dyka upp för att misskreditera

och misstänkliggöra denna vänster. Först
ut Henrik von Sydow, M, som på något
sätt knyter det aktuella sabotaget med
glas i kyckling till Margareta Winberg,
eftersom hon under sin tid som jord-
bruksminister försökte ”driva igenom
förslaget om att förbjuda all minkupp-
födning”(Guilt by association, check). von
Sydow hävdar att mänskliga rättigheter 

i detta sammanhang ”fick stå tillbaka för slagorden om
djurens rättigheter” och lyckas så med konststycket att
plötsligt definiera minkuppfödning som en mänsklig 
rättighet (Ad hoc-felslut, check).

NÅGOT VI KÄNNER IGEN från Bush är resonemanget om att
”antingen är ni med oss eller med terroristerna”, vilket
ofta återkommer i debatten kring Israel-Palestina. Den som
lyssnar på proisraeliska debattörer kan lätt få för sig att
det bara finns två möjliga positioner – att ge pengar till
Israels armé eller att förbehållslöst stödja Hamas inklusive
dess antisemitism och kvinnoförtryck (Falsk dikotomi,
check). Samma felslut återfinns i integrationsdebatten, där
den som är kritisk till högerns hårdare tag mot invandrare
automatiskt blir likgiltig inför de sociala problem som ofta
drabbar nyanlända. Lägg därtill att ”vänsterfeministerna
ogillar sexköp för att de vill att sex bara ska få finnas i fina
monogama heteroförhållanden” (halmgubbe, check) och
du har början till en karta över debattklimatet våren 2009.  

KRISTINA LINDQUIST DEBATTREDAKTÖR

”von Sydow lyckas
med konststycket att
plötsligt definiera
minkuppfödning som
en mänsklig rättighet.”

AV

PÅ
Tankesmedjan
Konflikt släpper
rapport om hur
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bemöta höger-
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Munnens 
klassamhälle.
Skattefinansierad
tandvård nu!
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Upplyftande ofog
Angående Ofogs avrustning av Saabs flyg-
hangar i Linköping, som Arbetaren skrev om
förra numret, så är det upplyftande att läsa
att det finns människor som utmanar krigs-
industrin. Det är ju vad vi alla borde göra.
Om vi inte vore så bekväma, så rädda om
vår egen välfärd. Ett modernt civiliserat
samhälle bör så klart inte sälja vapen och
stridsflygplan. Vi bör ägna oss åt en mer
humanistisk produktion. Jag ger mitt fulla
stöd till Ofog och ber samtidigt om ursäkt
för att jag inte var där och tog del i deras
viktiga arbete.

Ann-Britt Sternfeldt

Oroande våldsvåg
Uppsalabor mot rasism ser med oro på hur
nazister blir mer våldsamma och angriper
antirasister, invandrare, homosexuella och
nu senast människor i Uppsalas arbetarrö-
relse. I fredags blev tre medlemmar i RKU
angripna av tio beväpnade nazister. Den
nazistiska ideologin bygger på den starkes
rätt och därför blir våldsdåd, som det i 
fredags, en naturlig del av deras praktik. 
Vi kan aldrig låta högerextremisterna stå
oemotsagda och uppmanar alla antirasister 
i Uppsala att delta på RKU:s manifestation
på lördag den 4 april klockan 13.00 med
samling på Stora torget!

Uppsalabor mot rasism

Friskoleflopp
Jag tog studenten i våras och som före detta
friskoleelev ser jag att något inte står rätt till
med dagens skola. När jag bytte från en
kommunal skola gick mina betyg upp direkt
– och inte för att jag presterade bättre.
Anledningen var helt enkelt att den friskola
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