
Vi som queer-personer vägrar vara slagträn i Israels 
rasistiska, islamofobiska och folkrättsvidriga argu-
mentation. Vi och våra queera kamrater världen runt kommer 
att angripa pink washing oavsett i vilken form den uppträder. 
I Sverige ser vi högerextrema grupper använda argument som 
“här kommer muslimerna och hotar våra bögar och flator”. De 
rosatvättar så skummet yr. 

Ett extremt exempel av pink washing utförs av Israel. Genom 
att framställa sig som ett hbtq-vänligt land – i 
motsats till ”Den homofoba arabvärlden” tvättar 
Israel bort de brott mot mänskliga rättigheter som 
dagligen begås och framstår som ett demokratiskt land där 
alla är lika mycket värda. Gay, glad och homovänlig låter helt 
enkelt bättre än att bygga en apartheid-mur, demolera palestin-
ska hem och att avrätta vuxna och barn på ockuperad mark. 
Samtidigt som gay-vänliga PR-kampanjer initieras verkar Isra-
el glömma bort att de palestinska queer-personer som man 
säger sig ömma för är samma människor som dagligen utsätts 
för ockupationen. 

Därför uppmanar vi till deltagande i den globala 
BDS-rörelsen. Det är ett upprop om bojkott, deinvesteringar 
och sanktioner som grundades i Palestina 2005. Nu deltar hbtq-
grupper i såväl Israel som Palestina i rörelsen.
Vår definition av bojkott är en total bojkott. Det innebär att 
inte bara varor från Israel bojkottas utan även en bojkott 
av kulturellt och akademiskt utbyte, samt av allt som 
bidrar till att normalisera och legitimera staten Israel och 
som tar fokus från ockupationen av Palestina.
Vi i Queers Against Pinkwashing kräver av en rörelse 
(läs: den icke-heterosexuella) som säger sig kämpa emot förtry-
ck att även visa solidaritet med andra förtryckta grupper!
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