
 

De Israëlische regering van Netanyahu voert een ver-
schrikkelijke slachtpartij uit met honderden luchtaanval-

len op de dicht bevolkte Gazastrook. 

Netanyahu stelt dat deze brutaliteit nodig is om de toename van 
raketaanvallen door Palestijnse milities op Israëlische steden te 
stoppen. De Palestijnen staan op militair vlak echter machteloos 
tegenover de enorme troepenmacht van Israël. De raketten van de 
milities, eerder projectielen, vormen geen bedreiging voor het Is-
raëlische regime en het willekeurige karakter ervan is contrapro-
ductief.

De barbarij van de Israëlische bombardementen is groot, zeker als in 
rekenschap wordt genomen dat er tot nu toe geen Israëlische doden of 
ernstige gewonden zijn gevallen als gevolg van die raketaanvallen.

Het verschrikkelijke militaire offensief zal niets oplossen. De Is-
raëlische regering bereidt een nog grotere slachtpartij voor in de 
vorm van een invasie op het land. Dat zou het bloedbad enkel dras-
tischer maken, vooral voor de Palestijnen.

De volledige strategie van de rechtse coalitie van Netanyahu is er 
een van repressieve bezetting en het opzetten van meer ‘feitelijk-
heden’ door het programma van Joodse nederzettingen uit te brei-
den. Palestijnen in de bezette gebieden krijgen te maken met harde 
repressie en regelmatige militaire operaties. Daarnaast is er een 
enorme werkloosheid, armoede en is de bevolking geblokkeerd, 
afgescheiden van familie en vrienden en wordt constant grond in 
beslag genomen.

Op deze basis zal het nationale conflict niet beëindigd worden. De 
Palestijnen hebben geen andere keuze dan de strijd voor nationale 
bevrijding en degelijke levensstandaarden verder te zetten.

Het huidige bloedbad ontstond nadat bekend raakte dat drie Is-
raëlische tieners ontvoerd waren en nadien vermoord terug wer-
den gevonden. Het Israëlische leger heeft hierop een collectieve 
afstraffing van de Palestijnen georganiseerd. Er waren ook enkele 
nationalistische extreemrechtse betogingen en aanvallen in Israël 
waarbij onder meer een jonge Palestijn in Oost-Jeruzalem werd 
vermoord. Als reactie daarop ontstonden er grote protestacties en 
rellen onder Palestijnen in delen van Israël.

Maar er waren ook enkele gezamenlijke anti-oorlogsacties van 
Joden en Arabieren in Tel Aviv, Jeruzalem en Haifa, acties waarin 
ook de Socialistische Strijdbeweging betrokken was.

We moeten het verzet tegen deze oorlog wereldwijd opvoeren en 

ook in Israël ingaan tegen de propaganda en het nationalistische 
opbod van de Israëlische leiders. Dit bloedbad is immers niet in 
het belang van de gewone Israëlische bevolking. Een meerderheid 
van de bevolking in Israël is voorstander van een onafhankelijke 
Palestijnse staat en een ontmanteling van de nederzettingen. Maar 
de regering van Netanyahu gebruikt de moord op drie Israëlische 
tieners en de raketaanvallen om de angst onder de bevolking te 
versterken en om een meedogenloze repressie te organiseren. 

De pro-kapitalistische politieke leiders langs beide kanten van de 
nationale verdeeldheid hebben geen programma dat een einde kan 
maken aan de opeenvolgende bloedvergieten. De Palestijnse mas-
sa’s moeten hun eigen organisaties van onderuit opbouwen zodat ze 
een democratisch georganiseerde verdediging kunnen organiseren 
en offensieve initiatieven op basis van massastrijd kunnen opzet-
ten, onder meer tegen de blokkades en inbeslagnames van grond.

In Israël was er in 2011 een nooit geziene sociale beweging waar-
bij honderdduizenden op straat kwamen. Er is nood aan een nieu-
we arbeiderspartij om de hoop van die beweging inzake degelijke 
huisvesting, diensten, lonen,… naar voor te brengen.

Door de opbouw van nieuwe massale arbeiderspartijen en bewe-
gingen in de regio is het mogelijk om tegen de agenda van de ka-
pitalistische partijen in te gaan en er een einde aan te stellen zodat 
socialistische ideeën op de voorgrond treden. Het is op deze manier 
dat we tot een socialistisch Palestina en een socialistisch Israël kun-
nen komen als onderdeel van een socialistische confederatie van 
het Midden-Oosten waarin de basis ligt voor een toekomst zonder 
oorlog, terreur en armoede.

- Stop het bloedbad! Stop de aanvallen op Gaza! Neen aan 
deze oorlog van de Israëlische regering van de grote bedrij-
ven en de nederzettingen.

- Stop de blokkade van Gaza. Voor een onmiddellijke terug-
trekking van het Israëlische leger uit de Palestijnse gebieden. 
Het nationale conflict zal niet op militaire basis opgelost 
worden.

- Voor een massastrijd van de Palestijnen onder hun eigen 
democratische controle die opkomt voor echte nationale 
bevrijding.

- Voor onafhankelijke arbeidersorganisaties in Palestina en 
Israël.

- Voor een onafhankelijk democratisch socialistisch Pales-
tina naast een democratisch socialistisch Israël met twee 
hoofdsteden in Jeruzalem en een garantie op democratische 
rechten voor alle minderheden als onderdeel van een strijd 
voor een socialistisch Midden-Oosten en regionale vrede.

Linkse Socialistische Partij
http://www.socialisme.be/nl/tag/palestina


