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Princípios 
Fundamentais: 

Apartheid na Africa do Sul
1948

A África do Sul estabelece o Apartheid, um sistema legal de 
discriminação, segregação e dominação baseado em raça.

Cartaz para campanha do Partido Nacional impulsiona sua agenda 
racista: 

"Para se unir e manter a África do Sul uma república branca, 
agora."

O Partido Nacional vence as eleições e começa a institucionalizar o 
Apartheid.



Princípios 
Fundamentais: 
 Israel Democrático

1948
Israel declara um Estado com sistema legal baseado em direitos 

políticos e civis iguais para todos.      

David Ben-Gurion lê a Declaração de Independência de Estado de 
Israel, maio de 1948.

"Israel garantirá completa igualdade de direitos sociais e políticos a 
todos os seus habitantes, independentemente de religião, raça ou 

sexo; garantirá liberdade de religião, consciência, língua, educação e 
cultura”.

– Declaração de Independência do Estado de Israel

Israel incentivou os residentes árabes a participarem plenamente da 
construção do novo país.



Direitos Políticos: 
Opressão Sul-africana
A maioria da população da África do Sul (80%), 

que não era branca, lutou contra a brutal 
opressão para recuperar a cidadania e o direito 

de voto. 

Sul-africanos negros se manifestam por seus direitos políticos.



“Israel provou que há 50 anos seu verdadeiro poder 
está em sua democracia, protegendo os direitos de 

seus cidadãos, aplicando leis [igualmente] aos ricos e 
pobres, aos grandes e aos pequenos.” 

- Colunista Dr. Talal Al-Shareef, palestino jornal Al-Quds, 27 de
maio de 1999

Direitos Políticos:
Democracia israelense

A minoria não judia de Israel, que é composta por 20% da 
população, sempre teve direitos iguais, tanto políticos 

quanto de voto. 
Árabe-israelenses foram eleitos para o primeiro 

Knesset (parlamento) em 1949 e ganharam 12 cadeiras 
em uma única eleição. Alguns ocupam cargos importantes 

no governo, no sistema judiciário, no ministério de 
relações exteriores e nas forças armadas.        

Mulher árabe vota nas eleições 
israelenses. 

Ahmad Tibi, árabe-israelense, membro 
do Parlamento (Knesset).



Direitos Civis: 
A Segregação Forçada 

da África do Sul
Segundo as leis do Apartheid, os sul-africanos negros 

eram segregados em todos os aspectos da vida 
cotidiana 

- estações de trem, praias, banheiros, escolas e
restaurantes - com exceção das igrejas.

" negros: s s em 
serão s s As forças armadas atiram e os cães 

selvagens devoram os corpos. Vocês foram avisados!"

Banheiros para "Negras, coloridas e asiáticas"



Direitos Civis: 
Pluralismo israelense

Israel é uma sociedade plural com pessoas da África, Ásia, 
Europa, Américas e Oriente Médio, representando vários 

grupos religiosos. A igualdade, as liberdades e as instituições 
religiosas são protegidas por lei.

Israelenses de todas as origens étnicas compõem o mosaico cultural da 
sociedade israelense.



Ideologia: 
Racismo Sul-Africano 

do Apartheid
As pessoas foram legalmente segregadas por raça em 

todos os aspectos da vida diária. 

Segregação na arena de esportes, 1969 



Ideologia: 
Inclusão israelense

Israel resgatou milhares de judeus etíopes e os receberam em seu 
Estado. Israel também resgatou o barco do Vietnã e tem salvo vidas de 

milhares de refugiados sudaneses, incluindo Darfuris, que fugiu do 
Sudão para o Egito.

Rana Raslan, árabe-israelense, 
foi coroada Miss Israel em 1999.

Árabe-israelense, Asala Shahada, ganha a 
medalha de ouro no torneio esportivo das 

Macabiadas .
 "As Macabiadas nao pertecem apenas 

aos judeus mas tambem a todos os 
israelenses, e eu sou uma israelense com 

orgulho."

Shimon Peres recebendo novos imigrantes etíopes. 



Democracia Israelense:
Cisjordânia e a Faixa de Gaza

O respeito de Israel pelo Movimento Nacional Palestino

As políticas de separação da África do Sul foram motivadas, 
exclusivamente, pelo racismo e destinadas a negar os direitos de 

cidadania à maioria negra.

Cidade de Durban:

De acordo com o artigo 
37 do estatuto da Praia 
de Durban, essa área 
de banho é reservada  
aos brancos. 

Realização das aspirações nacionais palestinas  
Os palestinos da Cisjordânia e da Faixa de gaza nunca foram cidadãos 

israelenses e nem desejam ser. Eles têm seu próprio movimento nacional 
de autodeterminação e são um grupo nacional separado, assim como os 
mexicanos, americanos e canadenses são grupos nacionais separados.

Os palestinos formaram seu próprio governo, a Autoridade 
Palestina (AP), depois de os Acordos de Oslo terem sido  

assinados. A AP administra a sociedade civil palestina, tanto 
as escolas como as forças policiais, além dos tribunais e do 

conselho legislativo.

Guarda de honra palestina 
escolta Mahmoud Abbas, 
presidente da Autoridade 

Palestina.

Polícia palestina 



Quando os palestinos dos Territórios lançaram uma campanha 
terrorista de atentados suicidas contra civis israelenses em setembro 

de 2000, Israel precisou proteger seus cidadãos. 
Checkpoints, estradas de desvio e a barreira de segurança foram todas 
medidas temporárias para impedir o acesso de terroristas aos centros 
civis israelenses. Eles foram projetados para separar os terroristas de 

suas vítimas israelenses.

Medidas de Contraterrorismo 
de Israel:

Fatores que motivaram:
Racismo do Apartheid vs. Segunaça Israelense

O Apartheid na África do Sul 
basicamente não tinha barreiras 
físicas, os sul-africanos negros tinham 
seus passes verificados sempre que 
estavam em bairros brancos.

Israel teve que construir uma barreira 
física para proteger seus cidadãos do 
terrorismo que surge dos territórios 
palestinos. A cerca não tem nada a ver 
com raça ou apartheid, pois divide dois 
grupos nacionais, não grupos raciais. 
Há judeus e árabes de ambos os lados 
da barreira.  

As políticas israelenses são motivadas por 
uma necessidade de proteger a vida de seus 

cidadãos em um ambiente de constante 
violência e assassinato indiscriminado.

As políticas sul-africanas do 
apartheid foram motivadas 

unicamente pelo racismo em 
um ambiente de paz e 

segurança.



Apartheid 
Saiba mais sobre o Apartheid de gênero, de sexo e de 

religião que existe hoje em muitos países do Oriente Médio.
Acesse www.freedomhouse.org.
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