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Udtalelse fra den israelske fredsorganisation Gush Shalom i i Israel 

Fra Tel Aviv vil jeg gerne hilse deltagerne i Protest-demonstrationen"solidaritet med Gaza" i 

Danmark/i Aalborg. Jeg skriver dette budskab til jer på vegne af Gush Shalom, den israelske 

Fredsorganisation, som fra den første dag har været imod Netanyahus ødelæggende krig i Gaza. 

Lørdag aften, d. 19. juli afholdt vi i det centrale Tel Aviv, sammen med andre grupper, såsom den 

israelske Kvindernes Koalition For Fred/Coalition of Women For Peace/CWP, en 

protestdemonstration mod krigen. Vores venner, det israelske kommunistparti, Hadash, vil afholde 

en protestdemonstration i Haifa. Torsdag d. 17. juli var der en anti-krigs-demonstration i Jerusalem.  

Fredag d. 18. juli dannede jødiske og arabiske israelere en menneskekæde langs en motorvej for at 

udtrykke modstand mod krig og racisme og for en forpligtelse til sameksistens. Ved alle vores 

demonstrationer bliver sloganet "jøder og arabere nægter at være fjender" råbt højt og har en 

fremtrædende plads på skilte og bannere. 

For et par uger siden blev vores anti-krigs-demonstration i Tel Aviv angrebet af højreekstremistiske 

bøller, bevæbnet med knipler. Dette afholder os ikke fra at fortsætte vores kamp.  

Under denne krig er civile på begge sider mål for angreb fra luften - men ikke på en lige måde. 

Israelske civile har et af de mest avancerede og dyre luftforsvarssystemer i verden til at beskytte 

dem mod missiler og give dem mulighed for at fortsætte dagligdagen. Befolkningen i Gaza har intet 

forsvar mod døden, som regner ned over dem. Mere end 200 indbyggere i Gaza er allerede døde, 

snesevis af dem børn.  

Den grundlæggende årsag til alt dette er, at den israelske regering er fast besluttet på at opretholde 

den kvælende belejring af Gaza, som er en fortsættelse af besættelsen med andre midler, og Israel 

samarbejder med General Sisis regime i Egypten om gennemførelsen af denne belejring. 

Belejringen er en del af en 47-årig politik om med magt at opretholde israelsk herredømme over 

palæstinenserne og nægte at lade dem skabe deres egen suveræne stat på Vestbredden og i 

Gazastriben.  

Folk i Israel spørger: Hvornår og hvordan slutter det? Til dem siger vi: Der vil ikke være nogen 

slutning, medmindre en politisk løsning bliver vedtaget. Dvs.: I skal stoppe raketter og bomber, 

afslutte den israelske blokade, tillade befolkningen i Gaza at leve et normalt liv, fremme 

palæstinensisk samling under en reel samlingsregering og føre seriøse fredsforhandlinger.  

Ja til fred mellem den eksisterende stat Israel og staten Palæstina med Jerusalem som hovedstad for 

to stater!  
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