Det palestinska
civilsamhället har enats
kring BDS
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Hind Awwad.
På Edward Saids gata i Ramallah har
Palestinian NGO Network sitt kontor
och jag är där för att besöka BNC, en av
medlemsorganisationerna som fått låna
kontorsplatser där. BNC står för The
Boycott, Divestment & Sanctions Campaign National Committee och jag träffar 22-åriga Hind Awwad som är en av
två anställda, den enda i Palestina.
BNC är den organisation som sam-
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ordnar arbetet med bojkott, desinvestering och sanktioner (BDS) i Palestina.
Utgångspunkten för arbetet med BDS är
ett upprop som 170 palestinska organisationer enades om och presenterade
2005. Tillsammans representerar dessa
organisationer palestinska flyktingar i
exil, palestinier som lever under ockupation på Västbanken och i Gaza, samt
palestinier som lever inne i Israel. De tre

största palestinska fackföreningarna är
också medlemmar, liksom en koalition
för muslimska organisationer.
Uppropet är en vädjan till omvärlden
att stödja palestiniernas ickevåldskamp
mot ockupationen och har anammats av
en rad organisationer runtom i världen.
Stödet för BDS växer för varje dag. BDSrörelsen är inspirerad av en lång tradition
av civilt motstånd i Palestina och bojkot29

ten mot Sydafrika under apartheid är en
föregångsmodell som visar att det är en
framgångsrik metod för att bekämpa ett
förtryck. BDS-rörelsen är noga med att
framhäva att de inte riktar sig mot enskilda individer utan mot den israeliska
ockupationen. En grundläggande princip
är att alla israeler som tar avstånd från
ockupationen och diskrimineringen inte
skall vara föremål för bojkott.
– Vårt arbete utgår från internationell
rätt och principerna för de mänskliga
rättigheterna. BDS är ett effektivt sätt att
med ickevåldsliga metoder hålla Israel
ansvarigt för sina brott mot internationell rätt. Speciellt efter kriget mot Gaza
och nu senast attacken mot Frihetsflottan, säger Hind.
Tanken med BDS är att alla människor
skall kunna delta. Att bojkotta israeliska
varor är något som alla kan göra och
det finns även andra former av bojkott
att arbeta för; sportslig, kulturell och
akademisk. D-et i BDS handlar om att
uppmana företag att inte investera i eller
på andra sätt gynna ockupationen. Det
finns flera exempel på företag som efter
påtryckningar sålt sitt innehav i israeliska
företag. Norska Statliga Pensionsfonden
och Danske Bank är två. Sanktioner är ett
verktyg som används av det internationella samfundet mot länder som anses bryta
mot internationell rätt eller andra regelverk. Det finns flera former av sanktioner,
det kan handla om en total blockad eller
riktade åtgärder mot individer eller grupper. BDS täcker alltså in handlingar från
privatpersoner, företag och stater.
BNC arbetar med att sprida kunskap
om BDS och att få så många som möjligt
att ansluta sig. De arbetar både lokalt i
Palestina och globalt. Hind förklarar att
deras organisation fungerar som referenspunkt för den globala BDS-rörelsen
och de samarbetar med många internationella organisationer. De har också
samarbetspartners i Israel.
– Genom våra samarbeten kan vi stärka BDS som den mest effektiva metoden
för att visa solidaritet med det palestinska folket, och för att protestera mot
Israels ockupations och apartheidpolitik.
Hind berättar att hon träffat sydafrikaner som arbetat med bojkott under
apartheidtiden och att de är imponerade
över hur mycket som har hänt under de
fem år som kampanjen pågått. Hind ser
positivt på framtiden för BDS-rörelsen
även om den har många utmaningar att
ta sig förbi.
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– Det här är bara början med att genom BDS ställa Israel till svars för sina
handlingar. Vi arbetar med att nå ut mer
i media och få fler att verkligen gå från
ord till handling.
Den israeliska staten är besvärad av att
BDS-rörelsen växer och håller på att be-

handla ett lagförslag som skall förbjuda
BDS, dels för israeliska organisationer
och individer men man vill också stoppa
internationella organisationer som arbetar med BDS från att verka i området.
Anna Wester

