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Pinkwashing 

gen Islaël." Als reactie op de successen van de Bos-beweging is de Israëlische 
regering in samenwerking met Amerikaanse marketingbedrijven een groot 
scheepse campagne begonnen om haar imago op te krikken.5Waar de traditi 
onele hasbara-strategie (het Israëlische equivalent van propaganda) zich richtte 
op het overtuigen van de buitenwereld van Israëls gelijk, probeert Israëls 'Brand 
Israel'-campagne de hedendaagse consument op 'apolitieke' wijze te verleiden 
door de promotie van cultuur, culinaire hoogstandjes, witte stranden en homo 
vriendelijkheid. 6 Naast een grootscheepse brandingcampagne hebben Israël en 
zijn partners de steun voor de Bos-beweging op verschillende plekken gecrimi 
~al~s~erd. Wetge~!ng in verschillende staten in de vs en in Israël richt zich tegen 
individueri, bedrijven en organisaties die BOS steunen. Organisaties belanden 
op een zwarte lijst en worden bedreigd met bijvoorbeeld een reisverbod of het 
verlies van contracten en pensioenen.7 

GENDER EN SEKSUALITEIT 

De rol van de zionistische seksuele politiek bij de bezetting 
van Palestina 

Mikki Stelder 

Door Israël een roze jasje aan te doen en Palestijnen weg te zetten als ho 
mofoob en barbaars, vormt pinkwashing een doelbewuste manoeuvre om de 
aandacht af te leiden van lsraëls mensenrechtenschendingen van de Palestij 
nen. Om deze pinkwashing-campagne beter te begrijpen, is het van belang 
haar in een historische context te plaatsen. In dit artikel beschrijft Mikki 
Stelder de mechanismen achter pinkwashing, gekoppeld aan de rol van het 
lichaam en seksualiteit binnen de zionistische beweging en de bredere con 
text van Israël/Palestina. 

Brand lsrael en pinkwashing 

De verkoop van homovriendelijkheid als cultureel en ideologisch product klinkt 
in eerste instantie misschien wat vreemd, maar het is big business in een tijd waar 
in homorechten gezien worden als maatstaf van de liberale democratie. Profes 
sor vrouwen- en genderstudies Jasbir Puar noemt het gebruik van een discours 
van homovriendelijkheid door de staat ter uitsluiting van de raciale Ander ho 
monationalisme - daar waar nationalisme en homopolitiek elkaar kruisen. s Puar 
verwijst naar de manier waarop de staat de dominante, veelal witte (mannelijke) 
homobeweging heeft omarmd en hoe dit segment van de lhbtq-gemeenschap 
zich opportunistisch heeft aangesloten bij de nationalistische en neoliberale 
agenda van de staat, die gepaard gaat met racistische, homofobe en xenofobe 
retoriek. In haar werk besteedt Puar voornamelijk aandacht aan homonationa 
lisme in de vs, Engeland, Israël en Nederland. Iedere vorm van solidariteit met 
andere minderheden wordt door homonationalisme onmogelijk gemaakt omdat 
deze minderheden tegen elkaar worden uitgespeeld. 

Brand Israel promoot Israël als 'gay Mekka', waar de homotoerist zichzelf 
kan zijn en kan komen consumeren, met als gevolg de (on)bewuste legitimering 
en verdoezeling van de Israëlische bezettingspolitiek. In 2011 spreekt Benjamin 
Netanyahu het Amerikaanse Congres toe: 'Ina region where women are stoned 
and gays are hanged, Israel stands out. I t is different. '9 Hij gaat in zijn speech niet 
in op Israëls structurele geweld tegen de Palestijnen en aanhoudende homo- en 
transfobie in Israël. Verschillende gay magazines roepen op tot solidariteit met 
Israël, omdat het homorechten hoog in het vaandel zou hebben staan. Zulke 
oproepen gaan voorbij aan de eenzijdigheid van Israëls homotolerantie. Deze 
eenzijdigheid is terug te vinden in hoe de Israëlische bezetting Palestijnen en 
Palestijnse queers misbruikt voor haar pinkwashing-agenda. Homotolerantie is 

Op 27 juni 2010 publiceert de groep Palestinian Queers for Boycott, Divest 
ment and Sanctions de oproep: 'Palestinian Qpeers for BOS call upon all queer 
groups, organizations and individuals around the world to Boycott the Apartheid 
State of Israel.'1 Palestijnse queeractivisten2 vragen de internationale lhbtq-ge 
meenschap om zich te verzetten tegen Israëls bezetting van Palestina en Israëls 
pinkwashing-campagne. De groep omschrijft Israëls pinkwashing-camp_agne als 
volgt: 'In the last years Israel has been leading an international campa1gn that 
tries to present Israel as the "only democracy" and the "gay haven" in the Middle 
East, while ironically portraying Palestinians, who suffer every single day from 
Israel's state racism and terrorism, as barbaric and homophobic.'3 

Boycot, Desinvestering en Sancties 
In 2010 sluit de Palestijnse queerbeweging zich aan bij de bredere Palestijn 
se Bos-beweging. Deze ontstond in 2004, toen meer dan honderd Palestijnse 
burgerorganisaties opriepen tot 'boycot, desinvestering en sancties' van en te- 
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Where In The Middle East Can 

' Serve Their Countr ? 

versiteiten en evenementen in de vs en heeft als missie 'to humanize perceptions 
about Israel' door media te ontwerpen die Israël promoten als democratische 
Joodse staat." 

De Palestijnse queerbeweging benadrukt dat het problematisch is dat Israël 
zich voordoet als de moedwillige redder van Palestijnse queers en ook dat het 
leger geen onderscheid maakt tussen homo- en heteroseksuele Palestijnen tij 
dens haar bombardementen op de 
Gazastrook of tijdens checkpoint 
controles. Het leger tolereert mis 
schien Israëlische lhbt'ers in haar 
gelederen, maar is zeker geen lich 
tend voorbeeld van mensenrechten 
en gelijkheid. Ook discrimineert 
de Israëlische staat haar Palestijnse tweederangsburgers juist: middels meer dan 
vijftig wetten op het gebied van religie, taal, cultuur, onderwijs en toegang tot 
heilige plekken.12 Het Israëlische leger chanteert bovendien Palestijnse lhbt'ers 
en dwingt ze als informant voor het leger te werken, wat binnen de Palestijnse 
gemeenschap de indruk heeft gewekt dat Palestijnse lhbt'ers informanten zijn." 
Dit stereotype, gecreëerd door de Israëlische staat, is meer verantwoordelijk voor 
homofobie binnen de Palestijnse gemeenschap dan het islamofobe en anti-Ara 
bische idee dat Palestijnen inherent homofoob zouden zijn. 

Volgens de Palestijnse queerbeweging is het van groot belang homofobie en 
transfobie in een bredere context van zionistische seksuele politiek te plaatsen 
om pinkwashing beter te begrijpen. In wat ik Palestijnse antikoloniale queerkri 
tiek noem, zijn de strijd voor seksuele vrijheid en Palestijnse zelfbeschikking on 
losmakelijk met elkaar verbonden. Seksuele politiek is de manier waarop ideeën 
over seks, seksualiteit, gender en ras vervlochten raken met de staat en invloed 
uitoefenen op wie tot de norm behoort en wie niet.14 Palestijnse queergroepen 
zoals alG.ë.ws, Aswat: Palestinian Feminist Center for Gender and Sexual Free 
doms, en Pinkwatching Israel onderzoeken hoe Israëls bezetting van Palestina, 
homo- en transfobie, racisme en seksisme in zowel Israël als Palestina met elkaar 
in verband staan.15 Deze aanpak is een toonbeeld van wat Zwarte feministische 
denkers 'kruispuntdenken' noemen.16 

Israël hanteert een roze 
agenda die functioneert als 
een rookgordijn 

i~ Israël geen gemeengoed en de regering is voornamelijk geïnteresseerd in de 
Israëlische lhbtq-gemeenschap wanneer deze voor propagandadoeleinden kan 
worden ingezet. De regering geeft jaarlijks meer geld uit aan pinkwashing dan 

aan lhbtq-emancipatie zelf.10 
We hebben hier dus te maken met pinkwashing: Israël hanteert een roze 

agenda die functioneert als een rookgordijn om mensenrechtenschendingen in 
Palestina onzichtbaar te maken. Door pinkwashing schept de Israëlische over 
heid een beeld van Israëlische lhbt'ers als geëmancipeerd en Palestijnse queers en 
transpersonen als ongeëmancipeerd en achtergesteld. De campagne is enerzijds 
gebaseerd op de transformatie van homo-emancipatie tot homoconsumptie, 
waar overheid en bedrijfsleven simpelweg geïnteresseerd zijn in de 'pink dollar' 
en hanteert anderzijds oriëntalistische, anti-Arabische en islamofobe stereo 
typen. Onderstaande poster, gemaakt door het zionistische marketingconcern 
Blue Star PR romantiseert het Israëlische leger vanwege haar homovriendelijk 
heid (afb. 1). Het Israëlische concern Blue Star PR is voornamelijk actief op uni- 

In a democracy, positions of leadership and politica! office 
are open Lo all citizens, no maner their race, religion, 
or sexual orientation. 

The lsraeli Declaration of lndependence guarantees all citizens 
freedom of religion, conscience, language, education, culture, 
and equal access to holy sites. 

Support Democracy. Support lsrael. 
blue~tar ,, .. 

Pinkwashing in context 
Behalve door middel van Brand Israel, probeert Israël ook in samenwerking met 
zionistische lobbygroepen de successen van de Bos-beweging via beleidsvorming 
te ondermijnen. Israël doet dit voornamelijk door te benadrukken dat steun voor 
BDS antisemitisch zou zijn. In reactie op een motie die werd aangenomen door 
het Duitse parlement en die BDS per definitie als antisemitisch bestempelt, roe- 

Afb. 1: Poster van de website van Blue Star PR. De poster wordt daar begeleid door het onderschrift: 

'Jsrael is a sanctuary for gays and lesbians in the Middle East'. Bron: www.bluestarpr.com. 
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pen o; 3 juni 2019 tweehonderdveertig Joodse en Israëlis_c~e wete.~scha~pers 
de Duitse regering op BDS niet gelijk te stellen aan antisemitisme. ZlJ schrijven: 
'(W]e view anti-Semitism and all forms of racism and bigotry as a threat that 
must be fought, and we encourage the German government and parliament t_o 
do so. However, the adopted motion does not assist this fight. On the contrary, it 
undermines it.?? Hiernaast stellen ze dat de motie de weerstand van de sns-be- 
weging tegen racisme en antisemitisme negeert. . . 

De Duitse motie maakt deel uit van een bredere Europese trend. Tijdens de 
EU-conferentie Europe Beyond Anti-Zionism and Antisemitism, Securing ]ewish 
Lift in Europe in 2018, richtten EU-regeringsleiders en beleidsmakers zich _op 
het synoniem maken van antizionisme en antisemitisme. In haar boek Partzng 
Ways:]ewishness and the Critique of Zionism dringt filosofe Judith But~er er~~ aan 
dat we een onderscheid maken tussen antizionistische kritiek en annsemmsme. 
Zij waakt ervoor dat Israël niet als synoniem wordt beschouwd voor Joods-zijn 
en baseert haar argumenten op het werk van Joodse denkers die zich kritisch 
uitlaten over zowel het zionisme als Israël.18 

Er is een gebrek aan historisch besef van de grotere sociale, historische en 
politieke context van Israëls ontstaansgeschiedenis. Wanneer ik de te~m =: 
nist' of 'zionisme' gebruik, doel ik specifiek op de politieke vorm van zrorusme 
die de overhand krijgt aan het einde van de negentiende eeuw en gericht is op 
een koloniaal project en de vorming van een Joodse Staat in Palestina, door de 
verdrijving en etnische zuivering van de Palestijnen.19 Er bestonden in die tijd 
grote meningsverschillen over wat het doel van de zionistisc~e ~e~egi~g ~oest 
zijn. Butler maakt een onderscheid tussen het cultureel-messianistisch z10rn~1:1e, 
gericht op de spirituele opleving van het Europese J~dendo~, en het poh~1ek 
zionisme, gericht op de stichting van een Joodse Staat m Palestina. De koloniale 
vorm van zionisme werd vormgegeven in de tijd dat imperialisme en nationalis 
me hoogtij vierden in fin de siècle Europa. 

GENDER EN SEKSUALITEIT 

~ lsrael Defense Forces & is met~~ · "' 
~ anderen. 

11 )Uni 2012 <', 

trs Pride Month. Did you know that the IDF treats all of its soldiers equally? 
Let's see how many shares you can gel for this photo. 

http://www .ldf.il/1283-1597 ~n/Dover.aspx 

en 13 

0020d. 1,8 d. opmerkingen 14 d. keer gedeeld 

~ Delen 

Ajb. 2: In scène gezette foto op Facebook geplaatst door de Israel Dejènse Farces en verspreid op sociale 

media tijdens Tel Aviv Pride 2012. Bron: Facebookpagina van Israel Dejènce Farces (wwwfacebook. 
comlidfonline) 

Zionistische seksuele politiek 
Zionistisch kolonialisme gaat gepaard met de transformatie van het antisemi 
tische Joodse lichaamsbeeld in Europa. Waar antisemitische stereotypering de 
Joodse man afbeeldde als zwak, feminien en niet heteroseksueel genoeg, werd 
het de taak van de zionisten de Joodse man om te vormen tot witte, masculiene 
Sabra-soldaat met een harde prikkende laag van buiten en zacht en zoet van 
binnen. Sabra is Arabisch voor cactusvrucht, maar is door de zionisten overge 
nomen als term voor een in Israël geboren Joodse persoon. De transformatie 
tot Sabra-soldaat ging gepaard met de verschuiving van het stereotype naar de 
Arabische Ander. 

De transformatie van de Joodse man stond aan de wieg van de lichaamspo- 

litiek van het zionisme en herhaalde zich binnen de Israëlische homobeweging 
van de jaren tachtig. Israëlische homomannen begonnen zich te identificeren 
als patriottistische soldaten, en zeker niet als 'mietjes'. Een van de eerste homo 
rechten die de beweging bewerkstelligde was het recht om in het leger te dienen, 
toegekend in 1993. Militarisme vormt nog steeds een belangrijk onderdeel van 
de Israëlische homobeweging en is overgenomen in Israëls pinkwashing-cam 
pagne. Dat komt duidelijk naar voren op bovenstaande foto van twee soldaten 
die elkaars hand vasthouden. Deze is in scène gezet door de Israel Defense For 
ces en verspreid tijdens de Tel Aviv Pride in 2012, om te laten zien hoe 'tolerant' 
het leger is (afb. 2).20 

Volgens Palestijnse activisten kun je de strijd tegen homo- en transfobie niet 
loskoppelen van de strijd tegen de Israëlische bezetting. Ze vestigen de aandacht 
op Israëls zionistische seksuele politiek en de stereotypen die deze politiek re 
produceert met betrekking tot de Palestijnen.21 Israëls pinkwashing-campagne 
is niet simpelweg een reactie op de successen van de BDs-beweging, ze is te 
herleiden tot de vroege zionistische lichaamspolitiek. Zowel de vroege zionisti 
sche lichaamspolitiek als die van de Israëlische homobeweging heeft een Ara- 
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Mikki Stelder is Marie Sklodowska Curie Postdoctoral Fellow aan de Universi 
teit van Amsterdam en de University of British Columbia. Stelders werk is on 
der meer verschenen in Settler Colonial Studies, The journal of Palestine Studies, 
Radica/ History Review en Mondoweiss. 
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gehel~ Paltstijn~e gemeenschap. Zie ook: Haneen Maikey and Mikki Stelder, "Dismantling 
the Pink Door in the Apartheid Wall: Towards a Decolonized Palestinian Queer Polities" 
The Global Trajectories of Queerness: Rethinking Same-Sex Polities in the Global South, red. Sruri 
Bala en Ashley Tellis (Amsterdam: Rodopi, 2015): 83-104. 
3 PQBDS, "Palestinian Queers for BDS". 

4. B.DS heeft de volgende drie doeleinden: 1) een einde maken aan de bezetting en kolo 
nisatie van alle Arabische gebieden en ontmantelen van de Muur; 2) de erkenning van de 
fu~damentele re~hten en gelijkheid van Arabisch-Palestijnse burgers in Israël; 3) de respec 
tering, bes~hermmg en promotie van het Palestijnse recht op terugkeer, zoals vastgelegd in 
VN-re~~lutie 194. Tot op de dag van vandaag voert Israël een beleid van illegale bezetting van 
Palestijnse en Arabische gebieden, zoals de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogvlakte 
alsmede van belegering van de Gazastrook en de bouw van de apartheidsmuur. In vx-resolu 
tie 19.4 ligt ~c~ter vastgelegd dat Palestijnen het recht op terugkeer hebben naar hun grond 
e~ ~mzen die ~egaal bezet zijn door Israël sinds 1948. Er zijn vandaag de dag meer dan 7,25 
mil!oen Palest:nse. ~luchtelingen. BDS spreekt zich actief uit tegen de koloniale bezetting, 
racisme en antisemitisme. 

5 Ben White, "Behind Brand Israel: Israel's recent propaganda efforts," Electronic Intifada, 
23 februari 2010, voor het laatst geraadpleegd op 6 februari 2020 via electronicintifada.net/ 
content/behind-brand-israel-israels-recent-propaganda-efforts/8694. 

6 Ido Aharoni, "Nation Branding: Some Lessons from Israel," Knowledge@Wharton, 1 
maart 2012, voor het laatst geraadpleegd op 6 februari 2020 via www.knowledge.wharton. 
upenn.edu/article/nationbranding-some-lessons-from-israel. 

~ Voor anti-sns wetgeving in de vs, zie Palestine Legal, "Ten things to know about an 
ti-boycott legislation." Palestine Legal, 17 januari 2020, voor het laatst geraadpleegd op 20 
maart 20~~ via palestinelegal.org/news/2016/6/3/what-to-know-about-anti-bds-legislation. 
Voor Israelische reacties, zie Peter Beaumont, "Israel imposes travel ban on 20 foreign NGOs 
over b?cott m~vement," The Guardian, 7 januari 2018, voor het laatst geraadpleegd op 6 
februan 2020 via www.theguardian.com/world/2018/jan/07 /israel-imposes-travel-ban-on- 
20-foreign-ngos-over-boycott-movement. 

8 Jasbir K. Puar, Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times (Durham: Duke 
UP, 2007). 

9 "Prime Minister oflsrael Benjamin Netanyahu Speech at the Joint Session of Congress _ 
May 24, 2011," YouTube, geüpload door Congressman Joe Walsh, 24 mei 2011, voor het laatst 
geraadpleegd op 20 maart 2020 via youtube.com/watch?v=OBaMLlnb KI 
10 Derek Stoffel, "Israeli Tourism Ministry drops gay pride plane promotion after activists 
protest," CBC, 2 juni 2016, voor het laatst geraadpleegd op 25 februari 2020 via www.cbc.ca/ 
news/world/tel-aviv-gay-pride-parade-1.3612919. 
11 Zie www.bluestarpr.com/about-us/. 
12 z· "Th I · ie e nequality Report: The Palestinian Arab Minority in Israel," Adalah: The Cen- 
ter for Arab Minority Rights in Israel, maart 2011, voor het laatst geraadpleegd op 6 februari 

Er zit een bittere 

bisch-Palestijnse Ander nodig die de stereotypering van zwak en feminien mag 
overnemen. Deze stereotypering past binnen een lange lijn van anti-Arabische 
en islamofobe stereotypen die ook in Nederland populair zijn.22 

Israëls pinkwashing-campagne is meer dan een hedendaagse marketingcam 
pagne zoals '!Amsterdam'. Het is een doelbewuste poging om de aandacht af te 
leiden van de koloniale verhoudingen in Israël/Palestina. Naast een afleidings 
manoeuvre versterkt pinkwashing de ongelijke verhoudingen in Israël/Palestina 

door de proliferatie van anti-Arabische 
stereotypen en het loskoppelen van 
seksuele bevrijding en Palestijnse zelf 
beschikking. In dit artikel heb ik deze 
campagne gecontextualiseerd aan de 
hand van de zionistische ontstaansge- 
schiedenis. Er zit een bittere smaak aan 

het idee van Israël als 'gay Mekka' in het Midden-Oosten en we zouden er goed 
aan doen meer aandacht te besteden aan de strijd van de Palestijnse queerbewe 
ging om een einde te maken aan pinkwashing en de Israëlische bezetting. 

smaak aan het idee van 
Israël als gay Mekka' 

Noten 

1 PQBDS, "Palestinian Qjieers for BDS Call upon all Qpeer groups, organizations and in 
dividuals around the world to Boycott the Apartheid State of Israel," PQBD, 27 juni 2010, 
voor het laatst geraadpleegd via pqbds.wordpress.com/2010/06/28/palestinian-queers-for 
-bds-call-upon-all-queer-groups-organizationsandindividuals-around-the-world-to-boy 
cott-the-apartheid-state-of-israel/. 
2 De term 'queer' komt oorspronkelijk uit de vs en was een scheldwoord voor homosek 
suelen. De equivalent hiervan in het Nederlands is 'pot' of'flikker.'Tijdens de hiv/aids-crisis 
in de jaren tachtig en negentig hebben lhbt-activisten de term 'queer'voor zichzelf geclaimd 
en omgevormd tot een term van empowerment. In queer- en gendertheorie wordt de term 
queer vaak gebruikt om niet-normatieve seksualiteiten en genders te omschrijven. Binnen de 
hedendaagse queerbeweging wordt 'queer' vaak gebruikt om zich af te zetten tegen de meer 
conservatieve en liberale fracties binnen de lhbtq-gemeenschap. Palestijnse activisten hebben 
de term losjes overgenomen, maar gebruiken zelf vaker de termen seksuele en genderdiversi 
teit omdat zij vinden dat deze thema's niet alleen van belang zijn voor lhbt'ers maar voor de 
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2020 \ria www.adalah.org/uploads/oldfiles/upfiles/2011/ Adalah_ The_Inequality _Report_
March_201 l.pdf. . . . 13 Het Israelische leger gebruikt Palestijnse queers als 'honey trap'. Het verzamelt militaire
intelligentie over Palestijnse queers en dreigt ze te 'outen' als ze niet als informant voor het
leger willen werken. Het leger doet dit niet alleen met queers, maar ook bijvoorbeeld �et
zieke of zwangere vrouwen die medische zorg nodig hebben die ze in Gaza of de WestehJke
Jordaanoever niet kunnen krijgen. Zie Wala Al�isiya et al., "Dismantling the Image of the
Pal · · H al· Explori·ng the Role of alnaws," Decolonizing Sexualities: Transna-estiman omosexu . � 
tional Perspectives, Critical Interventions, red. Sandeep Bakshi et al. (Londen: Counter Press,
2016), 125-40; "al�ws Statement re: media response to Israel's blackmailing of gay Pales
tinians," AlQaws:for Sexual and Gender Diversity in Palestinian Society, 19 September 2014,
voor het laatst geraadpleegd op 6 februari 2020 via www.alqaws.org/articles/al�ws-State
men t-re-media-response-to-Israels-blackmailing-of-gay-Palestinians.
14 Een moment waarin de rol van seksuele politiek duidelijk zichtbaar is, is tijdens de
seksuele revolutie in Nederland. In de jaren zestig van de vorige eeuw vocht de Nederlandse
jeugd tegen de heersende seksuele moraal en politiek. Deze moraal was niet �een zichtb��r
in de Nederlandse wetgeving, maar structureerde tevens ideeen over hu1svestmg, onderw1Js,
politie, voortplanting, gender, etc.
15 Al�isiya et. al., "Dismantling the Image".
16 Zie www.kennisplein.be/Pages/Kruispuntdenken-Over-de-meerlagigheid-van-identi
teit.aspx.
17 "Call to the German Government by 240 Jewish and Israeli Scholars: Do Not Equate
'ans' with Anti-Semitism," 3 juni 2019, voor het laatst geraadpleegd op 20 maart 2020 via
www.scribd.com/ document/ 4124 75185/Call-by-240-J ewish-and-Israeli-scholars-to-Ger-
man-government-on-EDS-and-Anti-Semitism.

. 18 Judith Butler, Parting Ways:Jewishness and the Critique of Zionism (New York: Columbia
UP, 2013).
19 Zie bijvoorbeeld het werk van Fayez A Sayegh, "Zionist Colonialism in Palestine
(1965)," Settler Colonial Studies 2 (2012): 206-225; Nur Masalha, Imperial Israel and the Pales

tinians: The Politics of Expansion (Londen: Pluto Press, 2000); Joseph Massad, The Persistence

of the Palestinian Question (New York: Routledge, 2006). Voor inzicht in de Nederlandse
relatie tot Israel en Palestina, zie Peter Malcontent, Een Open Zenuw. Nederland, Israel en
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