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BDS

I Sverige finns ett starkt engagemang för ett fritt Palestina. 
Svenska individer, organisationer och politiker har länge 
haft framträdande roller i solidaritets- och fredsarbetet. Få 
makthavare har dock ifrågasatt Israels politik på ett kraft-
fullt sätt. Snarare har man genomgående uppmuntrat 
den israeliska staten till ett bättre beteende genom olika 
diplomatiska morötter. 

Detta ställer extra höga krav på det civila samhället att 
agera. Inspirerade av det palestinska civilsamhällets 
uppmaning till bojkott, desinvestering och sanktioner 
(BDS) sprider sig nu en rörelse internationellt och i Sverige. 
Denna rörelse riktar sig mot den israeliska statens folkrätts-
brott och baseras på kravet att mänskliga rättigheter och 
internationell rätt ska gälla lika för alla. 

Palestinagrupperna gav Johanna Wallin och Jonatan 
Stanczak i uppgift att göra en sammanställning över 
BDS-rörelsens förutsättningar och framväxt. Uppdraget 
resulterade i en bok som släpptes nyligen, där författarna 
analyserar hur Israel kan förmås att respektera internatio-
nell rätt. Boken sammanfattar de mest centrala argumen-
ten för att tillämpa BDS som ett medel för att uppnå en 
rättvis fred:

• Israel är en formell demokrati.
• Israel har en globaliserad ekonomi och en till stor del 
avreglerad privat sektor som är mycket exportberoende. 
• Israels import och export domineras av ett fåtal stora, 
politiskt inflytelserika och ekonomiskt känsliga företag. 
• De fattiga inom den israeliska befolkningen skulle inte 
primärt påverkas eftersom Israel är i det närmaste själv-
försörjande vad gäller baslivsmedel och konsumtionspro-
dukter.
• Israel är idag den enda suveräna staten mellan Jordan-
floden och Medelhavet, och inom den staten stödjer en 
majoritet av befolkningen, palestinierna, BDS-åtgärder. 
Flera israeliska fredsorganisationer stödjer också det pa-
lestinska BDS-uppropet.
• Stater och överstatliga institutioner har försökt med 
andra diplomatiska verktyg i över 40 år, med enda konse-
kvens att det israeliska samhället blivit alltmer slutet och 
dess folkvalda representanter alltmer extremistiska. Israel 
har idag i allt väsentligt samma ställning som en medlem 
av EU och ingår i de flesta internationella handels-, säker-
hets-, forsknings- och kultursamarbeten utan att några 
framgångar kring en rättvis fred har uppnåtts.
• Om västvärlden inför sanktioner skulle dessa också ha 
stor psykologisk effekt eftersom många medlemsstater 
anses vara Israels bundsförvanter och samarbetspartners. 
Dessa stater uppfattas av den israeliska befolkningen som 
kulturella jämlikar som de kan identifiera sig med.
• Den israeliska staten och dess ekonomi är omöjlig att 
särskilja från ockupations- och bosättningsförhållanden, 
vilket är en medveten taktik från Israels sida. 
• De internationella BDS-kampanjer som hittills genom-
förts har skapat stor uppmärksamhet i israelisk media och 
lett till omfattande debatt, liksom till flera initiativ inom det 

israeliska samhället. De har alltså haft effekt redan på ett 
tidigt stadium.
• Det finns inget som tyder på att den israeliska regering-
en eller den israeliska befolkningens attityder rör sig mot 
en mer folkrättsligt korrekt lösning av konflikten. Snarare 
tvärtom, samhället är i färd med att konstitutionalisera 
segregationspolitiken, expandera bosättningarna och si-
tuationen kan inte anses utvecklas annat än till det värre. 
• En av de främsta styrkorna med BDS är att det är en 
ickevåldsmetod. Dessa metoder har större moralisk legi-
timitet och har dessutom i allmänhet visat sig vara mer 
effektiva än våldsamma alternativ när det gäller att på 
kort sikt uppnå utsatta mål, samt att på lång sikt bidra till 
ökad demokratisering och stabilitet. 
• Historien har visat att olika BDS-initiativ har lett till resul-
tat. Sydafrika under apartheid är ett välkänt exempel. 
Andra exempel är avkolonialiseringsprocessen i Indien 
och medborgarrättsrörelsen i USA.
• BDS-rörelsens kanske främsta styrka är att den har po-
tential att samla en mängd organisationer och individer 
med olika bakgrund, erfarenheter och åsikter i en rörelse 
som kan arbeta på olika nivåer samtidigt, mot gemen-
samma mål.
• Det palestinska folket har levt under israelisk ockupation 
i 43 år och under israeliskt förtryck ännu längre, med i det 
närmaste inga förhoppningar om förbättringar. När deras 
civila kamp möts av tystnad stärks de som förespråkar 
väpnade lösningar.  Palestinier på Västbanken, i Gaza, i 
Israel och i diasporan har med BDS-uppropet hörsammat 
omvärldens begäran om en enad rörelse med tydliga 
mål. Det initiativet måste ges aktivt stöd och få konkreta 
effekter. Den centrala frågan är: Om inte omvärlden 
stöder BDS, så vad? Om inte omvärlden stöder ickevålds-
motstånd, så vad?
• BDS-rörelsen har ett mycket tydligt mål, som är högst 
rimligt: att förmå Israel att upphöra med en illegal 
ockupation och respektera internationell rätt. Detta gör 
egentligen BDS ganska självklart. Sluta belöna den som 
bedriver folkrättsbrott och kränker mänskliga rättigheter 
- det är BDS.

Ska Israel särbehandlas eller delta på lika villkor?
- en bok om Bojkott, Desinvestering och Sanktioner (BDS) 

Boken kostar endast 50 kr -
40 kr för medlemmar!
Beställ:
info@palestinagrupperna.se




