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Tässä alunperin israelilaisen mediakanavan, Arutz Sheva'n, julkaisema mielipidekirjoitus helmikuun 10. päivänä 
2016 (by David Singer), jonka David Hocking lähetti lukijoilleen sähköpostitse uutiskirjeessä 21.2.2016. Aihe 
koskee Lähi-idän rauhaa, joka näyttää nyt olevan saavuttamattomissa oleva asia, kun palestiinalaiset ovat 
ryhtyneet taas intifadan tai kansannousun tapaiseen veriseen toimintaan israelilaissiviilejä vastaan. Nämä 
puukotukset ym. väkivallanteot juontuvat kuitenkin jo viime kesän tapahtumista, jolloin YK:n ja Lähi-idän 
kvartetin puolueettomuus tässä Israel-Palestiina -konfliktissa vaihtui selväksi Israel-vihamielisyydeksi ja 
Palestiina-myönteisyydeksi. Artikkelin suomensi: Olli R.
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YK ja Lähi-idän kvartetti ovat niitä, jotka 
tosiasiallisesti sammuttivat kahden valtion ratkaisun.

YK:n turvallisuusneuvosto ja kvartetti – Venäjä, Amerikka, Yhdistyneet Kansakunnat sekä 
Euroopan Unioni – ovat lakkauttaneet kaikki odotukset joita heillä oli neuvotella 
menestyksekkäästi kahden valtion ratkaisusta Israelin ja Palestiinan vapautusjärjestön 
(PLO) välillä – epäonnistuttuaan teilaamaan jyrkästi YK:n pääsihteerin Ban Ki-moon'in 
erittäin loukkaavat kommentit turvallisuusneuvoston edessä ja New York Times 
-sanomalehdessä.

Ban puhui turvallisuusneuvostolle 26. tammikuuta:

”Palestiinan turhautuminen kasvaa painon alla liittyen puolivuosisataiseen 
miehitykseen ja rauhanprosessin halvaantumiseen. Jotkut ovat moittineet minua 
kun muistutan tästä kiistattomasta totuudesta. Silti, kuten sorretut kansat ovat 
osoittaneet kautta aikojen, se on ihmisluonnon tapa reagoida miehitykseen, joka
usein toimii voimakkaana hautomona vihalle ja ekstremismille.” 

Reagoiminen ”miehitykseen” ei voi koskaan oikeuttaa israelilaisten siviilien murhaamiseen 
omissa kodeissaan, shoppaillessaan supermarketeissa, tavatessaan ihmisiä baareissa, tai 
odottaessaan bussipysäkeillä.

Tällaiset murhat ovat halveksittavia ja epäinhimillisiä – ja turvallisuusneuvoston sekä 
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kvartetin olisi pitänyt sanoa se selvästi ja yksiselitteisesti.

Israelin terävän kritiikin näistä lausunnoista seurauksena, selvästi närkästynyt Ban karkasi
New York Times'iin 31. tammikuuta väittäessään että hänet oli tulkittu väärin:

”Jotkut pyrkivät ampumaan viestinviejän – vääntämällä sanani osaksi 
harhaanjohtavaa oikeutusta väkivallalle. Puukotukset, ajoneuvojen tahalliset 
törmäykset ja muut palestiinalaisten hyökkäykset kohdennettuina israelilaisiin 
siviileihin ovat tuomittavia, kuten ovat myös väkivaltaan yllyttäminen ja 
tappajien ihannointi.”

Kirjoittaessaan tällä tavalla, Ban oli kaivanut itsellensä vielä syvemmän kuopan.

Epäonnistuttuaan jälleen kerran kutsumasta tällaisia puukotuksia, ajoneuvojen tahallisia 
törmäyksiä ja muita kohdennettuja hyökkäyksiä Israelin siviilejä vastaan ”murhaksi” – oli 
tuomittavaa.

Turvallisuusneuvoston ja kvartetin olisi pitänyt tehdä täysin selväksi se, että siihen asti, 
kunnes tällaiset murhaavat teot lakkaavat – kvartetin jatkuva osallistuminen avustamaan 
ja helpottamaan kahden valtion ratkaisun täytäntöönpanoa, joka visioitiin Oslon 
sopimuksessa ja Bush'in tiekartassa, olisi toistaiseksi keskeytettävä. Tuo rooli oli 
nimenomaan osoitettu kvartetille vuonna 2003 kun Bush'in tiekartta julkaistiin:

”Kahden valtion ratkaisu Israel-Palestiina -konfliktiin voidaan saavuttaa vain 
väkivallan ja terrorismin lopettamisella kun palestiinalaisten johto toimii 
päättäväisesti terroria vastaan ja on halukas sekä kykenevä rakentamaan 
käytännön demokratiaa joka perustuu suvaitsevaisuuteen ja vapauteen, sekä 
Israelin puolelta valmiudella tehdä se mikä on tarpeen demokraattisen 
Palestiinan valtion perustamiseksi...Kvartetti auttaa ja helpottaa suunnitelman 
toteuttamista … mukaan lukien suorat keskustelut osapuolten välillä tarpeen 
mukaan.”

Heinäkuussa 2015 kvartetin roolia muutettiin tarkoituksellisesti jolloin:

Kvartetin erityisedustaja Tony Blair vetäytyi syrjään ilman mitään korvaamista 
uudella edustajalla samalla kun hänen virkansa – Lähi-idän kvartetin 
erityisedustajan toimi (Office of the Quartet Representative (OQR)) – 
uudelleennimettiin kvartetin edustukseksi (Office of the Quartet (OQ)). Tämän 
edustuksen todettu tehtävä oli: ”tukea Palestiinan kansan talouskehitystä, 
oikeusvaltiota ja parantaa liikkuvuutta ja pääsyä tavaroiden sekä ihmisten pariin,
kun he rakentavat instituutioita ja elinkelpoista taloutta ja rauhanomaista 
valtiota Gazaan ja Länsirannalle, mukaan lukien Itä-Jerusalem.”

Riippumaton puolueeton kvartetti oli yhdessä yössä muuttunut puolueelliseksi ja 
vihamieliseksi kvartetiksi – välittämättä Israelin aluevaatimuksista ja turvallisuustarpeista 
samalla kun tuki yksinomaan ”Palestiinan kansaa”.

Ei ollut enää ”demokraattista Palestiinan valtiota” tai tiekartassa mainittua ”käytännön 
demokratiaa”, joiden katsottiin olevan ei-neuvoteltavissa olevia ääritavoitteita.

Nimen muuttaminen oli varmasti muuttanut pelin luonnetta – Israelin siviilien 
murhaamisen ja heidän tappajiensa ihannoinnin alkaessa pian sen jälkeen.

Samalla kun turvallisuusneuvosto ja kvartetti eivät ryhtyneet päättäväisiin toimiin 
lopettaakseen nämä käynnissä olevat murhat tehokkaasti – kahden valtion ratkaisu – sekä
kvartetin rooli – tulevat olemaan tuomittuja poliittiseen unholaan.
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