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Vitt spridda anklagelser — i själva 

verket förtal — hävdar att Israel är en 

apartheid-stat. Denna uppfattning är 

helt enkelt osann. Den är oriktig och 

illvillig och verkligen ingen hjälp i 

arbetet för fred och samförstånd i 

Mellanöstern. Dess enda syfte är att 

demonisera och isolera Israel i syfte 

att delegitimera statens existens. Och 

precis för att den är så felaktig, 

svärtar den ner minnet av dem som 

genomled verklig apartheid. 

Som svart sydafrikan, född under 

apartheid i Pretoria, Sydafrikas 

administrativa huvudstad, vet jag vad 

apartheid innebär. Jag har upplevt 

det. Mina föräldrar upplevde det. 

Men eftersom jag har besökt 

Israel vid ett flertal tillfällen, vet jag 

att ingenting som händer där, varken 

något som jag sett eller läst om, kan 

jämföras med apartheid i Sydafrika. 

Vi bör påminna oss den främsta 

orsaken till att Nelson Mandela 

fängslades, till att han deltog i 

väpnad kamp: 

Han kämpade för rösträtt,  

rätten att välja ledare som man kan 

lita på, rätten att röra sig fritt och resa 

fritt, att bo där man önskar, att få 

utbildning och att själv kunna välja 

det sjukhus eller den vårdinrättning 

man skall få behandling på. Alla 

dessa rättigheter kämpade Mandela 

för eftersom svarta aldrig åtnjöt 

någon enda av dem i sitt eget 

hemland. 

Ett exempel: När jag skulle 

besöka en vit läkare — en som ville 

ta emot svarta patienter — måste jag 

gå in i ett avsides rum, ett speciellt 

segregerat utrymme dit vita läkares 

svarta patienter gick, eftersom de 

aldrig fick gå in genom samma dörr 

som vita. 

Jämför detta med Israel. 
 

För några år sedan reste en av 

mina vänner, en svart pastor, till 

Israel, där han råkade ut för en 

olycka och måste läggas in på 

sjukhus. När han återvände till 

Sydafrika, berättade han för så 

många som möjligt att talet om 

apartheid i Israel är nonsens. Han 

sade: 

"När jag låg på sjukhus i Israel, sov 

en jude till höger om mig och en 

palestinsk muslim till vänster." Och 

mitt emellan dessa båda låg en svart 

sydafrikan. 

I förtroende talade de palestinier 

han mötte på sjukhuset om för 

honom att "det här talet om att 'Israel 

är en apart-heidstat' är politikerprat 

— och inte vad vi upplever i varda-

gen". 

Vi behöver alla bli medvetna om 

en sak: De som påstår att vad som 

händer i Israel är jämförbart med 

sydafrikansk apartheid  

bagatelliserar  de svarta 

sydafrikanernas lidande. De bryter 

udden av den smärta vi levde med i 

Sydafrika. 

Om sydafrikansk apartheid var 

liktydig med vad man ser i Israel, 

skulle ingen väpnad kamp behövts. 

Nelson Mandela skulle aldrig ha 

behövt sitta i fängelse - han skulle ha 

haft alla de rättigheter som Israels 

araber äger. 

I israeliska domstolar sitter 

domare som inte är födda som judar 

[red.: HD-domare Sa-lim Joubran, 

överrättsdomare George Karra]. I 

apartheidregimens Sydafrika var 

något sådant otänkbart. Ni har 

icke-judiska lärare som undervisar 

judiska barn. 

Icke-judarna i Israel har allt som 

vi icke-vita i apartheids Sydafrika 

aldrig hade gemensamt med vita 

sydafrikaner. De flesta sydafrikaner 

är medvetna om detta. De vet att 

anklagelserna mot Israel som en 

apartheidstat är falska och att det vi 

led under i Sydafrika inte drabbar 

någon i Israel. Men till de sydafri-

kaner som tror på dessa lögner om 

Israel säger vi: Res till Israel. Res dit 

och se med egna ögon. Och berätta 

för oss var du såg palestinier utsättas 

för vad vi upplevde under apartheid. 

Som medlem av Sydafrikas 

parlament och som representant för 

miljontals svarta bröder och 

medborgare i detta land, vet jag vad 

apartheid innebar, och därför ber jag 

dem som i USA, Europa och på 

andra ställen i världen anklagar 

Israel för apartheid: 

Var snäll och sluta upp med detta. Ni 

gör våld på sanningen. Ni gör våld 

på alla möjligheter till fred i Mellan-

östern. Och först och främst: 

Ni gör våld på minnet av verklig 

apartheid. Anklagelsen att Israel är 

en apartheidstat är en lögn om 

verklighetens Israel - och en lögn om 

verklighetens apartheid. 
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