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Hér erum við mætt eina ferðina enn til að fordæma svívirðilegar árásir Ísraela í garð 

Palestínumanna. 

Það hefur löngum verið sterkt samband á milli Íslands og Ísrael. Bæði ríkin afsprengi 

síðari heimsstyrjaldar og skulda Bandaríkjunum á vissan hátt tilveru sína.  

Það er orðið tímabært að skera á þennan naflastreng. 

 

Það hefur oft verið erfitt að grilla í staðreyndir í deilum fyrir botni Miðjarðarhafs og nú er 

það vægast sagt hryllingur sem við okkur blasir.  

Allt frá kosningaárinu 2006 hefur ástandið farið hríðversnandi en mörgum samt tekist – 

kannski með aðstoð fjölmiðla - að horfa fram hjá því sem hefur verið að gerast.  

Því hvað er að gerast?  

“Miskunnarlausasta stríð frá 1967. Markmiðið er að ganga endanlega frá Hamas.” segja 

gerendurnir sjálfir blákalt. Við höfum ekki séð allt ennþá.  

“Úthugsað – þetta hefur verið í undirbúningi minnsta kosti síðastliðið hálfa árið”, segja 

stjórnmálaskýrendur og svokallaðir sérfræðingar í deilunum fyrir botni Miðjarðarhafs.  

Íbúarnir sofa ekki lengur fyrir sprengjum og gauragangi drápstóla úr lofti og af sjó - þau 

heppnu aðstoða nágranna og vini við að grafa í rústum heimila á daginn. Það er 

vatnslaust, rafmagnslaust og gaslaust og það er varla eldivið að hafa. Konur löngu 

komnar aftur til miðalda. 

Ísraelar hafa verið hægfara að reyna að kæfa Palestínumenn á undanförnum árum. 

Afleiðingar fátæktar, atvinnuleysis og hungurs er örvænting. Og hvergi hefur verið gengið 

jafn hraustlega til verks og á Gaza. Þessu litla lokaða svæði, sem við gætum borið saman 

við Reykjavík og Kópavog. Þar hefur hálfri annarri milljón manna verið haldið fanginni í 

örbirgð og niðurlægingu.  

 

Og nú eru það fangaverðirnir sjálfir, sem ráðast að þessu bjargarlitla fólki með 

fullkomnustu fáanlegu stríðstólum. Ísrael er enda hernaðarríki sem lifir á framleiðslu og 

sölu vopna.  

 

Ísraelsmenn réttlæta fjöldamorð undanfarinna daga með vísan til þess að stemma þurfi 

stigu við hryðjuverkum. Kannski ætti ekki að gera lítið úr þeirri ógn, sem almennum 

borgurum í næsta nágrenni Gaza stafar af heimagerðum flugskeytum örvæntingarfullra 

Palestínumanna, en samanburður á tölum fallinna Palestínumanna og Ísraela s.l. átta ár 

ber vitni um að stórtækustu hryðjuverkamennina sé að finna innan Ísraelshers.  

 

Á síðustu sólahringum hafa hátt á fjórða hundruð Palestínumanna verið drepnir og 1690 

eru særðir – þessar tölur hækka stöðugt. Sjúkrahúsin geta engan vegin sinnt þessu fólki 

– þar vantar allt, þau eru yfirfull og það er skortur á lyfjum. Miskunnarlaust er komið í 

veg fyrir allar tilraunir mannúðarsamtaka til að koma neyðaraðstoð til Gazastrandar.  

 

Er árás Ísraelshers á Gaza innanríkismál Ísraels? 

- nei - því Gazaströndin hefur aldrei verið viðurkennd sem partur af Ísrael.  

 

Þurfum við að taka afstöðu annars vegar til lýðræðisríkisins Ísraels og hins vegar til 

villimanna í einræðisríki? 

- Nei – því báðum megin eru lýðræðislega kjörnir fulltrúar. 

Það er auðvelt fyrir Íslendinga að tala sem þjóð friðar og leika friðar-eitthvað á 

rólegheitatímum en það kallar á dug þegar á reynir. 

Utanríkisráðherra Ingibjörg Sólrún Gísladóttir hefur réttilega sagt að hernaðaraðgerðir 

Ísraela séu óverjandi og að alþjóðasamfélagið geti ekki lengur látið óátalið að 

mannréttindi og alþjóðlegar skuldbindingar séu fótum troðin á Gazasvæðinu. En hvað 

nær samhyggðin langt? Hér nægja ekki orðin tóm við getum ekki samþykkt frekara 

mannslátur.  

Ísraelsstjórn verður að fara að alþjóðalögum, virða samþykktir Sameinuðu þjóðanna og 



hætta þegar í stað öllum árásum á palestínska íbúa herteknu svæðanna.  

Friður er spurning um vilja.  

Á þessari stundu hafa íslensk stjórnvöld ekki val – þau verða að kalla sendiherra Ísraels á 

Norðurlöndum á sinn fund til að gera þannig Ísraelsstjórn ljóst að árásarstefna þeirra og 

fjöldamorð á Gaza séu komin á það stig að slíta verði samskiptum við Ísraelsríki.  

 


