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Entrevista al periodista Michel Collon 

 
Julien Versteegh 
Solidaire 
Traduït del francès per P.B. 
 
Estem bé informats sobre Gaza, Hamas, la història? Per què 
aquest divorci entre l’opinió dels “vells europeus” i els 
ciutadans d’origen immigrant? Què es pot fer per superar 
aquesta fossa? Michel Collon, especialista en conflictes, 
respon a les «provocatives» preguntes del setmanari belga 
Solidaire. 
La crisi econòmica i les preocupacions quotidianes ocupen les 
ments i potser Gaza passa a un segon pla en la vida diària dels 
treballadors. Per què? 
 
Michel Collon. L’humorista francès Coluche deia: «No es pot dir la 
veritat a la tele, la veu massa gent». La pregunta que cal fer a la 
població belga és: pensen vostès que estan ben informats? creuen 
vostès que se’ls dirà la veritat sobre una regió com Orient Mitjà, amb 
tota la riquesa petrolífera? 
Els mitjans de comunicació i l’escola oculten acuradament com es va 
imposar Israel. Imaginin vostès el següent… Vostès, belgues, que 
viuen i treballen aquí des de fa generacions, de sobte desembarquen 
unes persones: «Els nostres avantpassats vivien aquí fa dos mil anys, 
el nostre Déu va dir que aquesta terra ens pertany, apa, llarg d’aquí, 
fora!». Vostès haurien de deixar les seves cases, els seus camps, les 
seves riqueses i anar a viure en unes tendes de campanya. Els 
invasors prenen primer Brussel�les, Anvers, Hainaut. Un poc després, 
Lieja i Flandes. Bloquegen totes les carreteres amb un gran mur. I, 
finalment, tots vostès es troben amuntegats al voltant d’Ostende i en 
les profunditats de les Ardenas, en unes condicions de vida 
miserables. A més, se’ls tracta de mentiders, de violents, de 
terroristes. Doncs bé, substitueixin Ostende per Gaza i les Ardenas 
per Cisjordània, i tindran exactament el que ha fet Israel!. 
A propòsit de la desinformació, de tota manera els belgues van tenir 
una famosa advertència, no? La RTBF va aconseguir fer creure que 
Bèlgica havia desaparegut en una nit, així que, prudencia!* En els 
anys vuitanta a Nicaragua un govern d’esquerra volia eliminar la 
pobresa i resistir els Estats Units. Nicaragua va ser atacada per uns 
terroristes finançats per la CIA i va ser criminalitzada pels mitjans de 
comunicació. Es va expulsar els sandinistes i el país va tornar a la 



  
Assemblea local de Lloret de Mar 

C/Joan Baptista Lambert, 22-baixos  
Telèfon: 972901523      
correu:icv_euia@iservicesmail.com 
 
 
misèria. Un sacerdot nicaragüenc, llavors ministre de cultura, deia: 
«Quan veig el que compten els mitjans de comunicació sobre el meu 
país, que jo conec bé, em dic que no he de creure res del que 
compten dels països que no conec». 
El gran problema, dels belgues, els francesos, dels europeus, sobre el 
conflicte israelo-palestí és que estan desinformats. Amb rares 
excepcions, la tele es posa de costat d’Israel. En aquests últims dies 
ha acabat per mostrar els crims d’Israel, però mentre això es presenti 
com “una resposta als coets” es justifica el colonialisme. 
 
De tota manera, Hamas va començar i pren com ostatges la 
població, no? 
 
Michel Collon. No. A propòsit dels coets llançats sobre les ciutats 
israelianes, no se’ns diu que els palestins (Hamas, Fatah i individus) 
els llancen contra ciutats de les quals es va expulsar els seus pares. 
Ells vivien allà abans! Per què ho oculten? Però més important, 
Hamas va respectar la treva durant tres mesos. Ara bé, aquesta treva 
tenia diverses condicions. Israel havia d’aixecar el bloqueig que 
asfixiava Gaza; no ho va fer. No havia de cometre més agressions 
militars; les va cometre. Egipte havia d’obrir les seves fronteres; no 
es va fer. En realitat Israel és qui no va respectar la treva. 
 
En tot cas, Hamas són els fonamentalistes. Poden recolzar-los 
persones progressistes? 
 
Michel Collon. En primer lloc, durant dècades, quan encara no 
existia Hamas, Israel va fer tot el possible per destruir el Fatah de 
Arafat i els moviments palestins d’esquerra. Després, el mateix que 
Hizbolá a Líbano Hamas sembla d’acord en respectar el mode de vida 
del conjunt de les poblacions de Gaza. 
La gent va votar Hamas perquè se sentia traïda pels anteriors 
dirigents palestins. Si vostè pregunta a palestins d’esquerra i laics, 
van votar Hamas perquè és el partit que resisteix. És fals dir que 
Hamas pren als palestins com ostatges, són tots els palestins qui 
rebutgen i rebutjaran sempre la colonització, encara que demà 
Hamas estigués totalment destruït. 
Finalment, a continuació se’ns diu d’una manera un tant racista que 
aquestes persones són musulmanes i que són uns fanàtics… Que 
m’expliquin llavors per què Estats Units organitza cops d’Estat per 
enderrocar Chávez, un fervent cristià! O a Evo Morales, un indi. A 
Veneçuela, abans de Chávez, 80 anys de riquesa petrolífera van 
produir un 80% de pobres. Els diners se n’anaven a les butxaques 
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d’Exxon. Chávez, Evo, els iraquians o els palestins: no té res que 
veure amb la religió, té que veure tot amb el saqueig dels recursos 
d’aquests països. 
 
Però a Palestina hi ha pocs recursos naturals… 
 
Michel Collon. Orient Mitjà forma un conjunt. Els àrabs es 
consideren una sola nació. Són els colonitzadors els qui van dividir la 
regió per controlar-la millor. Els britànics i després els nord-
americans van procurar posar el petroli a les mans de reis, de rics 
saudites i d’altres marionetes mentre que la resta del món àrab es 
debatia entre la pobresa i el subdesenvolupament. Washington va 
sobrearmar Israel perquè fos el gendarme d’Orient Mitjà. A més, vol 
construir un oleoducte que distribuirà el petroli iraquià a la 
Mediterrània. 
 
Israel afirma que no hi ha ningú amb qui negociar i que la pau 
és impossible. 
 
Michel Collon. La pau és possible a l’Orient Mitjà. Cal crear un sol 
Estat que garanteixi tots els drets a tots, a jueus, musulmans, a 
cristians o a ateus. Un Estat no pot estar fundat sobre una religió 
privilegiada que exclogui o rebaixi les altres. Un sol Estat, un home = 
un vot, i el dret al retorn per a tots aquells que van ser expulsats. 
Molts palestins i israelians creuen que serà necessària una solució 
transitòria amb dos Estats. Són ells que han de decidir-ho. Amb tot 
l’odi que s’ha sembrat, seran necessàries una o dues generacions per 
arribar a una coexistència harmoniosa. En tot cas, jo mantinc que 
Israel és l’Estat més racista del món, que practica la neteja ètnica 
contra els àrabs. Per arribar a una solució cal acabar amb aquest 
racisme. Un Estat que en comporta algunes cultura no és pobre, al 
contrari, és ric. 
Crec que amb aquestes provocacions i aquestes terribles destruccions 
Israel no vol la pau. Es nega a negociar sabent que això pot provocar 
atemptats. Tindria així un pretext per justificar noves deportacions i 
annexions. 
El ministre belga d’Assumptes Exteriors Karel De Gucht i els 
seus col�legues europeus semblen adoptar una actitud neutra 
en la història… 
 
Michel Collon. De Gucht no és en absolut neutre, i tampoc no ho és 
l’UE. Acaba d’aprovar per a Israel un estatut de gairebé membre de la 
Unió Europea quan des de fa dècades Israel viola totes les resolucions 



  
Assemblea local de Lloret de Mar 

C/Joan Baptista Lambert, 22-baixos  
Telèfon: 972901523      
correu:icv_euia@iservicesmail.com 
 
 
de l’ONU i el dret internacional! L’UE ha qualificat de ‘terrorista’ el 
govern d’Hamas elegit democràticament, la qual cosa ha donat llum 
verda a l’agressió. Quan la ministra d’Assumptes Exteriors israeliana 
diu davant de Sarkozy que Israel defensa els valors de la comunitat 
internacional, aquest aplaudeix. Quan es veu com Sarkozy, Merkel, 
De Gucht i companyia han recolzat tot el temps a Israel, jo afirmo 
que ells són els qui bombardegen en el nostre nom. Continuem 
tolerant-ho? 
 
És sobretot la població belga d’origen emigrant la que es 
mobilitza en aquests moments. Per què hi ha encara tanta 
indiferència i passivitat per part dels treballadors «belgues-
belgues»? 
 
Michel Collon. Se’ls manté en la ignorància. Però la guerra a 
Palestina forma part de la guerra global nord-sud que es du a terme 
en el nostre nom. No es pot comprendre el món d’avui si no es 
comprèn per què la riquesa està al nord i la pobresa al sud. 
Les grans societats europees han robat l’or i la plata d’Amèrica 
Llatina; els minerals, el cautxú i els esclaus d’Àfrica (amb el nostre rei 
Leopoldo II que tallava les mans quan algú es negava a treballar per 
a ell) i el petroli d’Orient Mitjà. Avui el tercer món continua sent 
pobre perquè les multinacionals s’instal�len allà pagant una misèria 
als treballadors, prohibint els sindicats, corrompent els dirigents 
polítics i la policia. Per tant, tota la riquesa del sud continua anant al 
nord. Aixó posa els treballadors belgues davant d’una opció moral: 
posar-se del costat dels robats o dels lladres? Exigir justícia o adoptar 
l’actitud de l’estruç esperant beneficiar-se una mica del robatori? 
Hauríem de tenir més curiositat i ser més oberts. A Bèlgica tenim la 
sort de tenir immigrants, inclosos els treballadors sense papers. Cal 
parlar amb ells, escoltar-los. Es pot aprendre molt d’ells! Els àrabs els 
explicaran què fa Europa a Orient Mitjà des de fa segles. Els negres 
els explicaran el que fa al Congo. Els llatins per què hi ha encara un 
44% de pobres quan Amèrica llatina és molt rica. 
Jo comparo la situació actual amb el Titanic, amb els molt rics en 
primera classe, les classes mitjanes i els treballadors que hi ha en 
tercera, sense moltes comoditats, però al vaixell. El Titanic es dirigeix 
al desastre perquè el capità i, sobretot, els armadors, guanyen molt, 
a costa dels qui breguen, els esclaus del sud, i a costa dels 
treballadors del nord. Empobrint-los i empobrint-nos contínuament 
provoquen la crisi perquè ja no tenen a ningú per vendre. 
Volen els treballadors belgues romandre en el Titanic, basat en 
l’empobriment del tercer món, un sistema que després de la crisi 
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financera en prepara d’altres, potser més greus encara? La quantitat 
de pobres no ha deixat d’augmentar al món des de fa 20 anys. Volen 
enfonsar-se amb el Titanic o elegir una altra manera de navegar 
basada en unes relacions nord-sud més justa? 
 
Llavors, què fer? 
 
Michel Collon. Des de fa diversos anys treball amb l’equip 
d’Investig’Action i la meva pàgina web www.michelcollon.info per 
descodificar la informació, donar la paraula als exclosos de la 
informació oficial, mostrar les imatges ocultes, aprendre a distingir 
les manipulacions mediàtiques. M’escriuen moltes persones, 
fastiguejades de la premsa i desanimades perquè no se’ls escolta. 
És necessària una estratègia col�lectiva, que la gent pugui examinar 
la informació i ser activa. La informació és un dret que no cau del cel i 
que es conquereix, com els altres drets. Per a això és necessari 
procedir activament. Per exemple, si un responsable sindical encara 
té dubtes sobre qui és l’agressor i el colonitzador entre Israel i els 
palestins, que organitzi llavors un debat per a tots els seus afiliats 
amb ambdues parts, que s’informi en internet, amb els sindicalistes 
palestins i amb aquells a qui la tele exclou dels seus debats! 
Per conquerir el dret a una informació de qualitat, completa i no 
manipulada pels interessos, necessitem un moviment ciutadà per a la 
informació, de base. «Tots som periodistas!» 
* N. del t.: Es refereix a un fals documental emès fa un any per 
aquesta cadena de televisió belga que anunciava que Bèlgica s’havia 
desintegrat. Molta gent ho va creure i es va suscitar una enorme 
polèmica. 
 
 
 


