
Refuse It !
Ian McEwan did not need to receive the Jerusalem Prize in order to come to 

Israel/Palestine and express his views. Distinguished scholars, such as Judith 

Butler and Naomi Klein have visited Sheikh Jarah and other parts of Israel's 

backyard, without legitimizing those responsible for the crimes of apartheid and 

occupation committed there. By accepting the Jerusalem Prize, McEwan has al-

lowed the perpetrators of these crimes, such as Nir Barkat, to exploit the occa-

sion, and disseminate the blatant lie "we promote tolerance here in Jerusalem, 

an open city".  When families in east Jerusalem are expelled from their homes 

to make way for Kahanist settlers, and when 9 year old children in Silwan are 

abducted from their beds by the Israeli police in the middle of the night, this 

city is neither tolerant nor open. Furthermore, McEwan's compliments to Israeli 

"democracy" are vacuous in view of these facts. McEwan has assisted the Israeli 

establishment in conveying a false message of "business as usual".  He should 

return the prize, and atone for shaking the hands of apartheid and occupation.

Ian McEwan,

Don't Just Criticize 

The Occupation - 



סרב לו!
איאן מקיואן לא היה חייב לקבל את פרס ירושלים על מנת לבוא לישראל/פלסטין 

ולבטא את דעותיו. מלומדים/ות מכובדים/ות, כגון ג’ודית באטלר ונעמי קליין ביקרו 

בשייח ג’ראח ובחלקים אחרים של החצר האחורית של ישראל, מבלי להעניק לגיטי

ש
מציה לאחראים לפשעי האפרטהייד והכיבוש שמבוצעים במקומות אלו. בקבלו את 

פרס ירושלים, איאן מקיואן מאפשר למבצעי הפשעים הללו, כגון ניר ברקת, לנצל 

את ההזדמנות ולהפיץ את השקר הבוטה “אנו מקדמים סובלנות בירושלים, שהיא 

עיר פתוחה”. כאשר משפחות במזרח ירושלים מושלכות מבתיהן ובמקומן נכנסים 

9 בסילוואן נחטפים ממיטותיהם בידי המשש מתנחלים כהניסטים, וכאשר ילדים בני

טרה באמצע הלילה, העיר הזו איננה סובלנית ואיננה פתוחה. יתרה מזו, שבחיו של  

מקיואן ל”דמוקרטיה” בישראל נבובים לאור עובדות אלו. איאן מקיואן סייע לממסד 

שלחץ את ידי הכיבוש והאפרטהייד.הישראלי לשדר מסר כוזב של “עסקים כרגיל”. עליו להחזיר את הפרס, ולכפר על 

איאן מקיואן,

אל תבקר את הכיבוש,


