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Ekumeniska följeslagarprogrammet 
i palestina och Israel

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Pa-
lestina och Israel (EAPPI) är ett inter-
nationellt ekumeniskt program som 

drivs av Kyrkornas Världsråd. Genom att 
skicka följeslagare till utsatta platser vill pro-
grammet bidra till att få ett slut på den israelis-
ka ockupationen och en lösning av konflikten 
som leder till en hållbar fred baserad på folk-
rätten och relevanta FN-resolutioner. EAPPI 
anser att ockupationen är förödande för både 
palestinier och israeler och att den måste upp-
höra för att en hållbar fred ska bli möjlig. 

Ekumeniska följeslagarprogrammet syftar 
till att dämpa våld och främja respekten för 
folkrätten. Såväl terrorattentat som den israe-
liska ockupationen strider mot internationell 
humanitär rätt.  

Programmet startade 2002 som ett svar på 
en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem. I ett 
brev till Kyrkornas Världsråd i mars 2001 ut-
tryckte kyrkoledarna en önskan om skydd för 
alla människor och att fler människor skulle 
komma till området för att verka för fred och 
säkerhet för palestinier och israeler.

Ett tiotal kyrkor och organisationer1 i Sveri-
ge står bakom svenska EAPPI (SEAPPI). Med 
Sveriges Kristna Råd som huvudman kunde de 
första svenska följeslagarna skickas iväg hösten 
2002. Drygt 900 personer från ett  20-tal länder 
har (2011) varit följeslagare, varav över 200 från 
Sverige. Programmets svenska del är huvudsak-
ligen finansierad genom Sida. 

Följeslagarna – män och kvinnor i olika åld-
rar, från olika länder, med utbildning och bak-
grund – är placerade i byar och städer på den 

ockuperade Västbanken och i Jerusalem. Följe-
slagarna är ute i fält i tre månader. Placering-
arna varierar och avgörs av var behovet är störst 
och möjligheterna att fungera på ett menings-
fullt sätt inom programmets tre verksamhets-
områden: preventiv närvaro, solidaritet samt 
informations- och påverkansarbete. 

Följeslagarna utgör en preventiv närvaro. 
Tanken är att en utomstående tredje part kan ha 
en skyddande och våldsdämpande effekt.  Det 
innebär till exempel att finnas på plats vid oroli-
ga platser som vid vägspärrar eller i områden där 
befolkningen lever under hot från israeliska bo-
sättare. Solidaritet med utsatta och med dem 
som kämpar för fred är ett annat av program-
mets mål. Det kan till exempel handla om att slå 
följe med israeliska bönder med olivskörden el-
ler vara närvarande vid demonstrationer. 

Det tredje arbetsområdet, informations- 
och påverkansarbete, är en viktig del av upp-
draget som följeslagare. Konflikten i Israel och 
Palestina välbevakad och uppmärksammad. 
Samtidigt är det lätt att de konsekvenser som 
konflikten har på människors vardag – bonden 
som inte når sin mark, föräldrarna som är oro-
liga för sina barn på väg till skolan – försvinner 
bland politiska utspel och analyser, liksom de 
fredssträvanden som pågår bortom rubrikerna. 
Följeslagarnas uppgift är att bära med sig och 
förmedla sina erfarenheter och upplevelser 
hem. Under utlandsvistelsen skriver följeslaga-
ren kontinuerliga reserapporter om situationen 
och sina upplevelser. 

Denns skrift innehåller ett urval av rappor-
terna från 2009 och 2011.
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Ta mig till havet

Taxichauffören Muawya Mihdawi, 35, 
kan se Medelhavet från sin balkong.

Men han kan inte röra det.
Israel förbjuder västbanksborna att åka till 

havet.
– Pappa, vad är det här?
Muawya och hans två äldsta söner Yousef, 8, 

och Rida, 6, spelar tevespel. Yousefs rollfigur är 
en bandit som just har stulit en bil. Med gasen 
i botten kör banditen från brottsplatsen i sta-
den till stranden. Sönerna tittar fascinerat på 
den vita sanden och de böljande vågorna.

De vet inte vad hav är. För sedan Israel 
starkt begränsade palestiniernas möjligheter 
att komma in i Israel efter den första intifadan 
1991 är det i princip omöjligt för Västbanks-
borna att nå havet.

Endast personer som arbetar i Israel eller 
som måste besöka sjukhus får tillstånd att 
komma in i landet.

Muawya själv har starka minnen från havet.
– Jag älskar det. Förr åkte jag dit med mina 

kompisar och pappa varje fredag. Vi simmade, 
spelade fotboll och fiskade. Ibland åkte jag en-
sam. Jag satte mig vid stranden, rökte en ciga-
rett och tittade ut över det väldiga blå. 

Efter samtalet med sina söner om havet fatta-

de Muawya ett beslut. Familjen skulle åka till ha-
vet.

Och eftersom de förbjuds åka till Medelha-
vet fick det bli Döda havet.

Sönerna och hustrun Esme var lyriska när 
det var dags för avfärd. Familjen packade bilen 
full med bollar, handdukar och picknick- snart 
var de på väg mot äventyret.

Från byn Shweikeh där Muawya bor är det 
mindre än två mil till havet. Resan till Döda 
havet tog två timmar. Och vid den sista väg-
spärren före havet tog äventyret slut.

Tulkarem, en stad med cirka 50 000 invånare, ligger vid den Gröna linjen cirka 60 km nordväst om 
Jerusalem. I flyktinglägren Tulkarem Camp och Nour Shams bor ytterligare 28 000 människor.  Ytterst få 
internationella organisationer driver verksamhet i staden och detta ökar befolkningens känsla av att vara 
bortglömda av världen. Följeslagarnas närvaro är således en viktig solidaritetshandling. I Tulkarem jobbar 
följeslagarna bland annat med observation vid jordbruksgrindar och vägspärrar samt med närvaro i flyktingläger. 
Följeslagarna besöker också omkringliggande byar som på olika sätt drabbats av rörelserestriktioner, israeliska 
bosättningar eller muren.

RappoRt fRån tulkarem
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– Vad gör ni här?
Soldatens röst skar genom luften.
– Jag vill visa mina söner havet, vi har inte 

rätt att besöka Medelhavet så därför är vi här, 
svarade Muawya.

Soldaten skrek, tillkallade sina kollegor och 
genomsökte bilen.

– Stick! Annars..., skrek soldaten.
– Men jag vill bara..., sa Muawya.
Bedrövad startade Muawya bilen och vände 

tillbaka mot Tulkarem. Men några meter från 
vägspärren där familjen hade blivit stoppad, 
stannade han bilen och tog fram sin kamera. 
Han skulle ta en bild av havet när familjen 
hade åkt ändå dit. Då rusade nya soldater fram 
till honom. 

– De hotade mig igen. Sedan sa en av solda-
terna okej, ta en bild men försvinn snabbt an-

nars blir det problem, säger Muawya.
I bilen på väg hem frågade sönerna varför 

soldaten hade skällt på deras pappa.
– Ja, vad svarar man? Det är svårt att för-

klara ockupationen för barnen,  tids nog förstår 
de, säger Muawya.

Nu har det gått ett år sedan den misslycka-
de havsutflykten. Vägen till Medelhavet är lika 
stängd som förut och ett dopp i vattenbaljan en 
varm dag är det närmaste Muawyas söner 
kommer en havskänsla.

– Mina utländska vänner brukar ta med sig 
havsvatten, salt och snäckor när de besöker 
mig. Jag har visat pojkarna att man kan höra 
havet om man sätter en snäcka mot öronen. 

Tulkarem, januari 2011
Johanna Petersson

johanna petersson är 31 år och var följeslagare i Tulkarem. Johanna  
är journalist och bor i Stockholm. 
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Yaron Burmil och jag har en sak gemen-
samt. Vi kommer båda ha spenderat 
tre månader i Tulkarem på norra Väst-

banken innan hösten är slut. Han var där för 
sju år sedan som israelisk soldat, medan jag 
däremot kom till samma stad för bara två måna-
der sedan och arbetar med ickevåldsmetoder.

Vi möts på ett kafé i Jerusalem för att höra 
om varandras erfarenheter och utbyta tankar 
och åsikter. 

Det var på våren 2003, under den andra in-
tifadan,2 som Yaron Burmil kom till Tulkarem 

för sin första placering som soldat inom den 
israeliska armén. Det kom att bli tre, enligt ho-
nom, mörka månader som han ser tillbaka på 
med avsky. Han berättar att han aldrig skulle 
vilja åka tillbaka dit igen. För Yaron var Tulka-
rem ett centrum för terroristattacker och själv-
mordsbombare, vilket han ofta fick höra. 

Yaron har hört att omgivningarna kring Tul-
karem anses vara vackra. Det är dock inget han 
minns. Han minns istället hur han var tvungen 
att gå från hus till hus för att söka efterlysta 

Jag hatar den platsen

RappoRt fRån tulkarem
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personer. En gång hade de till exempel order 
att hitta så många som sju personer på en dag. 
Ett annat minne är dagen då en palestinsk man 
sköt ner tre av soldaterna i hans förband. Det 
var den typen av händelser som fick honom att 
känna avsky för Tulkarem.

– Jag hatar den platsen. För mig var den hel-
vetet. 

Han berättar vidare hur han som soldat 
kom in i byarna och staden redan före solupp-
gången, vanligtvis runt femtiden på morgonen. 
Varje dag hade han känslan av att han aldrig 
riktigt visste om han skulle komma ut därifrån.

Tidigt i vår konversation berättar Yaron att han 
är emot den israeliska ockupationen av Västbanken 
och Gaza. Han stödjer ett självständigt Palestina. 

– Du måste inse att det finns många israeler 
som är emot ockupationen, även om vi är en 
minoritet. Vi gör så gott vi kan.

Samtidigt påpekar Yaron att Israel är hotat 
och säger  att jag inte vet hur det är att leva med 
terrorism. Han förklarar att hans tonår i Jeru-
salem var präglad av konstant rädsla för själv-
mordsbombare samt av nyhetsrapporteringar 
om städer som besköts av raketer. 

– Föreställ dig om de sköt missiler på Stock-
holm. 

Idag är Yaron 27 år och studerar på Hebrew 
University i Jerusalem. Där läser han sista året 
av programmet Middle Eastern Studies, vilket 

inkluderar språkkurser i arabiska samt kurser 
om islam. 

– Jag läser Koranen, säger Yaron stolt.
Trots att han älskar både sin stad Jerusalem 

och sitt land Israel förklarar han att han efter 
militär-tjänsten inte älskar Israel lika mycket. 
Han säger att människor har förlorat sin med-
mänsklighet och att landet har blivit hårdare 
och kallare, något han menar att ockupationen 
bidragit till.  

Att Yaron idag är emot ockupationen har 
till stor del att göra med hans upplevelser som 
soldat. Han förklarar: 

– I armén såg jag saker som jag inte är stolt 
över. Många gånger kände jag mig illamående 
över de handlingar jag bevittnade. 

 I Yarons närhet begick en klasskompis 
självmord strax efter sin tid i armén och många 
av hans vänner har trauman som de kämpat 
med flera år efter militärtjänsten.

Yaron vill att jag bättre ska förstå varför Is-
rael är nödvändigt för det judiska folket. Han 
funderar ett tag på hur han ska kunna förmed-
la vad han känner och till slut säger han: 

– Besök förintelsemuseet Yad Vashem3– då 
kommer du förstå.

Tulkarem, september 2010
Jonathan Österlund

jonathan österlund är 33 år och var följeslagare i Tulkarem 2010. 
Jonathan bor i Stockholm och läser en master i mänskliga rättigheter. 

Sedan den andra intifadans utbrott den 29 september 2000 till den 31 maj 2011 har 6 501 palesti-
nier dödats av israelisk militär och israeliska civila.  Antalet israeler, både militärer och civila, som 
dödats av palestinier under samma period, uppgår till totalt 1 092 personer. 
 Källa: B’Tselem

DöDsoffeR
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Byn Jayyous ligger knappt fem mil norr om Jerusalem på den ockuperade Västbanken och har idag cirka  
4 000 invånare. Den israeliska muren skär av byns jordbrukare från cirka 75 procent av deras mark. Muren 
består här av ett stängsel med elektroniska sensorer, taggtråd, militära vägar och diken. I muren finns ett par 
övervakade grindar med begränsade öppettider för byns bönder. Ett hundratal bybor vägras tillstånd att passera 
muren. En av följeslagarnas huvuduppgifter är att vara närvarande vid grindarna för att dokumentera grindarnas 
öppettider och soldaternas uppträdande. Syftet med närvaron är att underlätta bybornas passage. Följeslagarna 
besöker även närliggande byar med liknande problematik.

Kära Farmor,

Nu vill jag berätta för dig om muren. 
När man lever på Västbanken hotar 
muren att flytta in i huvudet. Det blir 

som ett fängelse både för dina tankar och för 
din livskänsla. Kanske är det därför alla här är 
så otroligt vänliga: Welcome, welcome!. De kan 
inte tänka sig att någon frivilligt vill stanna på 
den här sidan av muren. Man går inte i fängelse 
frivilligt. På den andra sidan är den ofta ka-
mouflerad, ibland som en gräsvall, ibland som 
ett konstnärligt utformat bullerplank. 

Hur ser fängelset ut? I väster avskiljer den 
palestinierna från havet som de bara kan se 
skimra från något av kullarna runt Jayyous men 
aldrig får besöka. I öster ligger Jordandalen 
som är avspärrad som militärt område. Muren 
har dramatiskt förändrat böndernas liv i Jayy-
ous. Jag kan inte låta bli att tänka på vår vän 
Nour, student och tjugotre år gammal, som be-
rättat att han inte fått besöka Jerusalem sedan 
han var tolv år. Eller Adla, kvinnokommitténs 
ordförande i Jayyous, som berättade att hon 
före muren tagit med sina kvinnor på picknick 
till Israel för att se på havet, bada och träffa is-
raeliska kvinnoorganisationer.

Slut med det! För invånarna i Jayyous, som 

är en by som lever av jordbruk, innebär muren 
en daglig förödmjukelse och påminnelse om 
ockupationen. Här har 75 procent av bybornas 
odlingsbara mark hamnat på den andra sidan 
muren. För dem som fått ett så kallat tillstånd 
innebär den ett dagligt köande vid jordbruks-

RappoRt fRån jayyous
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grinden för att komma över till ägorna och ta 
hand om sina odlingar. Många av bönderna i 
Jayyous får inget tillstånd att passera muren el-
ler får tillstånd bara under olivskörden. Arbets-
lösheten i byn är runt 65 procent. Det betyder 
fattigdom.

Israel började bygga muren 2002, av säker-
hetsskäl efter en våg av terrorattacker, och byg-
gandet pågår fortfarande. Den är tänkt att bli 
760 kilometer, den är på vissa ställen åtta me-
ter hög. Muren kan också vara andra typer av 
barriärer: breda diken, stängsel, taggtråd. 

Men murens dragning i det ockuperade pa-
lestinska området är illegal eftersom den byggs 

inne på Västbanken, östra Jerusalem inklude-
rat, och inte på den så kallade Gröna linjen. Is-
rael är skyldig att riva den och ersätta de skador 
den orsakat.

Ja, kära farmor, det här är vad jag har att be-
rätta om muren. Sorgligt är det med murar 
mellan människor. Berlinmuren revs, den mel-
lan Israel och Palestina byggs och skapar lika 
många offer. Och kanske är det värsta att den 
också flyttar in i människors hjärtan.

Kram från Maria

Jayyous, månad och år?
Maria Bergom Larsson 

2002 började Israel bygga en mur med det uttalade syftet att skydda Israel från palestinska 
självmordsbombare. Den 9 juli 2004 förklarade den Internationella Domstolen i Haag på 
uppdrag av FN ett rådgivande yttrande att bygget strider mot internationell rätt, på grund av att 
muren till stor del byggs på ockuperad mark.  Domstolen konstaterar i yttrandet att murens 
dragning inne på ockuperat område inte är motiverat av säkerhetsskäl. Muren kommer, när den 
är färdig, vara cirka 760 km lång, mer än dubbelt så lång som den Gröna linjen. Cirka 85 procent 
av muren kommer, enligt nuvarande planer, vara byggd på ockuperad mark. Sommaren 2011 
hade ca 61,8 procent av muren färdigställts.    

MuRen

maria Bergom larsson är 69 år och var följeslagare i Jayyous.  
Maria är journalist och författare och bor i Stockholm.  
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Solen är på väg ner och dagens varma luft 
håller på att övergå i skymningskyla. 
Hani Amer möter oss utanför grinden 

som han äntligen, efter månader av kamp, fått 
nyckeln till. Vi kan skymta hans gamla nerslit-
na hus bakom det taggtrådsklädda stängslet. 
Huset har stått där länge. En gång i tiden om-
gärdades det av många tusen tunnland mark, 
där apelsinträd samsades med blomsterodling-
ar och kycklinguppfödning. Då var Hani Mu-
hammad Abdullah Amer en välbärgad man, 
stolt över sina odlingar och sin familj med de 
många sönerna. Idag är huset helt inkapslat av 
stängsel och betongmur och på hans mark lig-
ger nu israeliska bosättningar.

På andra sidan stängslet, längs med husets 
västra sida löper en rad nybyggda bosättarhus. 
De ligger så nära att man kan se in i vardags-
rummen. På baksidan av huset skiljer ett annat 

stängsel Hanis lilla trädgård från en israelisk 
militärbas, där ett vakttorn avtecknar sig mot 
den blodröda himlen. Och på östra sidan reser 
sig den åtta meter höga israeliska betongmu-
ren. Murens dragning följer inte den Gröna 
linjen utan slingrar sig på sina ställen långt in 
på palestinsk mark. Mas-ha, byn där Hani bor, 
har drabbats hårt av murens dragning och av 
bosättningen Elkana som växer fram alldeles 
intill, på mark som tidigare tillhörde byborna. 

Den enda vägen ut för Hani och hans familj 
går genom en liten grind. Under det första året 
sedan muren rests och stängslen spärrat in hu-
set fick Hani ingen nyckel till grinden. Han var 
tvungen att be soldaterna om lov varenda gång 
han ville lämna sitt hem. Men efter protester 
och demonstrationer fick han lov till en egen 
nyckel. Hanis söner däremot har råkat illa ut 

Fången mellan två eldar

RappoRt fRån  jayyous
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många gånger. Flera av dem har blivit arreste-
rade när de försökt komma in genom grinden, 
och det har hänt mer än en gång att soldaterna 
har avlossat skott mot dem.

Vid 66 års ålder är Hani en trött man. Israel 
har vid flera tillfällen försökt få honom att ge 
upp och lämna huset och den lilla återstående 
landlotten. Han har fått ta emot både hot och 
mutor. Israel erbjuder honom pengar, ett nytt 
hus, dyra bilar. Men Hani vägrar.

– Jag är fången mellan två eldar. Israel försö-
ker med alla medel få mig bort härifrån, de vill 
bygga samman de omkringliggande bosätt-
ningarna till ett enda område. Men om jag tar 
emot Israels pengar och lämnar min mark 
kommer palestinierna att anklaga mig för för-
räderi. 

Samtalet tystnar plötsligt. En militärjeep 

kör långsamt förbi på andra sidan stängslet. Vi 
ser soldaterna i bilen blicka misstänksamt mot 
oss. Så avlägsnar sig jeepen och snart ser vi den 
köra längs de böljande kullarna som ser så frid-
fulla ut i solnedgången. Dessa kullar där Hani 
en gång brukade jorden. Dessa kullar där Ha-
nis apelsinträd nu bytts mot israeliska bosätt-
ningar som i snabb takt blir fler och fler och 
kryper närmre och närmre Hanis lilla hus. Jag 
vågar knappt ställa frågan eftersom hans situa-
tion ter sig så hopplös. Hur ser du på framti-
den? 

– Framtiden är ljus, trots allt. Ockupatio-
nen kommer ta slut och vi kommer inte behöva 
gå hungriga mer. Jag tror att vi en dag kommer 
att få tillbaka vår frihet. 

Jayyous, mars 2011
Sara Bondesson

sara Bondesson är 30 år och var följeslagare i Jayyous.  
Sara bor i Uppsala och doktorerar i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
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Yanoun är en liten by med cirka hundra invånare på norra Västbanken, 40 kilometer nordost om 
Jerusalem och 12 kilometer sydost om Nablus. Byn är sedan hösten 2002 beroende av internationell närvaro 
för att kunna och våga fortsätta existera då byborna har varit utsatta för våld, trakasserier och materiell 
skadegörelse från bosättarna som lever på kullar runt byn. Teamet i Yanoun besöker regelbundet andra byar, 
inklusive byar i Jordandalen, som utsätts för hot och våld från bosättare eller hot om husrivningar och konfiske-
ring av mark.

Byn med den ständiga oron

När vår granne Tamam knackar på den 
tunga järndörren vet vi att det är all-
var. Då handlar det inte enbart om 

att hon vill sälja oliver eller de rostade mand-
larna som är hennes inkomstkälla, eller ge oss 
ett fat kåldolmar till lunch. Nej, när Tamam 
resolut knackar på har hennes vaksamma ögon 
upptäckt något oroväckande.

Vi bor i byn Yanoun, nordost om Jerusalem 
och den pastorala idyllen med lerfärgade hus 
som klättrar på bergssluttningen är betagande. 
Här bjuder fåraherden på frukost ur sin mat-
säck och kokar tevattnet i en sotsvart kittel över 
öppen eld när vi går morgonens ”vaktrunda”. 
Det kunde vara den perfekta idyllen, så fjärran 
den bild av det ockuperade Palestina, som vi 
känner från västvärldens nyhetssändningar, 
med Israel-kontrollerade vägspärrar, soldaträ-
der och den kritiserade muren.
  
Men varför då Tamams uppfordrande knack-
ning på vår dörr en regntung fredag när hela 
byn tycks vila? Jo, hon har fått syn på två yng-
lingar, som definitivt inte hör hemma bland 
byns hundratal invånare. De är ovälkomna be-
sökare från någon av de israeliska bosättningar 
som omringar byn och alltmer tar för sig av den 

mark som Yanouns invånare betraktar som sin.
De två unga männen kommer på en motor-

driven fyrhjuling, som inte fungerar helt per-
fekt. De får motorstopp och vi betraktar på la-
gom avstånd deras försök att få igång sitt 
fordon igen. De blir uppenbart störda när de 
märker att de upptäckts av andra än de vanliga 
byinvånarna. Kanske vet de inget om den stän-

RappoRt fRån yanoun
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diga, internationella närvaro som byborna fått 
löfte om för att överhuvudtaget kunna bo kvar. 
Kanske låter de oss se sina gevär mest för att 
visa sig modiga och tuffa. Motorn startar och 
de drar iväg mot nordöstra dalen och faran är 
över för den här gången. Deras egentliga ären-
de får vi inte veta, men byn har utsatts för tra-
kasserier i många år och här vet man aldrig vad 
ett bosättarbesök kan leda till.

Bosättarna kommer inte varje dag, men 
bosättningarna ligger där hela tiden och påver-
kar livet i byn. 

– Vi bor som i ett fängelse, säger Rashed, 
Tamams bror och tillika byns borgmästare. 

Här finns inte muren, men en osynlig mur, som 
ingen byinvånare vågar ta sig över och som inte 
ens fåren och getterna får passera. Byborna vet 
och lär oss nykomlingar var dessa osynliga 
gränslinjer går – hit men inte längre.

– Vad kan hända? frågar jag Rashed.
– De kan kasta sten, skjuta eller hämnas ge-

nom nya trakasserier i byn, är svaret.
Här kan en linje mellan ett ensligt mandel-

träd och ett hönshus utgöra en livsviktig gräns, 
trots att den är osynligare än en spindeltråd. 
För get- och fårbönderna betyder det, att dju-
ren hela tiden måste vaktas och att odlings- 
och betesmarkerna har krympt radikalt, foder 
måste köpas och inkomsterna har minskat.

kerstin Dahlberg är 64 år och var följeslagare i Yanon. Kerstin bor i byn 
Maglehem och jobbar som inflytandesamordnare.

Israel har sedan 1967 etablerat ett stort antal bosättningar och så kallade utposter på ockupe-
rad mark. Utposterna är nya bosättningar som inte officiellt räknas som bosättningar enligt 
israeliska myndigheter.  Idag finns det cirka 150 officiella bosättningar, enligt FN, på ockuperad 
mark. Alla bosättningarna strider mot internationell rätt, eftersom den fjärde Genèvekonventio-
nen förbjuder en ockupationsmakt att förflytta sin befolkning till ockuperade områden.  
Närmare en halv miljon israeler beräknas bo i bosättningar på Västbanken inklusive östra 
Jerusalem.  Bosättarna får ekonomiskt stöd av de israeliska myndigheterna. Bosättningarna 
begränsar palestiniernas tillgång till sin mark, att tjäna sitt uppehälle och att röra sig fritt.
 Källa: B´Tselem och International Committee of the Red Cross.

BosäTTningaR på ockupeRaD MaRk 

  
På höjden alldeles ovanför byn ligger en av 
bosättarnas stora byggnader för kycklingupp-
födning. När det är vindstilla kan vi svagt höra 
de små livens kvitter därifrån. På höjden mitt-
emot byn kan vi se deras vinodling i en trekant 
med terrasser. Enligt Rashed blir den större 
och större, kommer allt närmare byn och de 
marker, som byborna brukade odla på, men 
som nu ligger övergivna … bortom mandel-
trädsgränsen.

  Men en dag når nog vinodlingen fram till 
mandelträdet.

Yanoun, november 2009
Kerstin Dahlberg
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Vi är på dagstur i Jordandalen och vi 
åker genom ett kulligt, bergigt och 
gräsigt månlandskap med vår chauf-

för Ghassan. Vi passerar en vägspärr och flera 
skyltar med texten: ”Danger. Fire area, entran-
ce forbidden”; delar av Jordandalen används av 
den israeliska militären som övningsområde. 
Vi åker långt in i dalen, svänger av från vägen 
och parkerar bredvid några tält. 

Vi har kommit till beduinbyn Ain al-Hilwe, 
och en av männen i byn, Hamoud Zair Ahmad 
Awad, bjuder in oss på te i skuggan av sin  tält-
duk.

I byn Ain al-Hilwe bor det omkring 45 fa-
miljer, och i området som Hamoud visar med 
en utsträckt arm, så långt vi kan se från vår 
plats i tältet, bor det 500 beduinfamiljer, berät-
tar han. 

Han förklarar att en minister från den pa-
lestinska myndigheten nyss varit på besök i 
byn. Han minns inte hans namn eller vilken 
ministerpost han har, men han vet att han lovat 
byn en ny vattentank. Kampen för vattnet i det 

torra landskapet, är daglig och krävande.
Beduinerna i Jordandalen har sina får och 

getter som viktigaste inkomstkälla och fram till 
för fem år sedan kunde de låta dem beta på ut-
sträckta områden i dalen. För femton år sedan 
byggdes en militärpost på kullen bredvid Ain 
al-Hilwe. Idag finns där en israelisk bosättning 
med rader av nybyggda hus.

– Bosättarna här är väldigt våldsamma. Om 
jag låter mina getter beta längre bort än 500 
meter från byn kommer de ner med vapen och 
hotar oss. De stjäl våra djur och vid upprepade 
tillfällen har vi haft besök av trettio, fyrtio bo-
sättare som kommer med sina hundar för att 
ställa till med problem, säger Hamoud.

– Vi är rädda och vi lever med våra vikti-
gaste saker förvarade i bilen. Om bosättarna 
kommer för att bränna ner byn får jag ta med 
min familj, lämna tälten och fly, säger han.

Han får inte ta sina får lägre bort än vägen 
som vi kom åkande på. Det gör att betesmar-
ken inte räcker till för djuren, och beduinerna i 
Jordandalen blir allt fattigare.

Jag hoppas Gud gör ett under

BrEV FråN yanoun
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Med oss i tältet sitter en grupp barn som 
fyller på våra små glas med sött te, hämtar kud-
dar att sitta på och poserar framför våra kame-
ror. De flesta av dem går inte i skolan. Bussre-
san fram och tillbaka till byn där skolan finns 
kostar tjugo shekel i månaden, fyrtio kronor, 
per barn; en summa inte många föräldrar här 
har råd med. En full vattentank kostar mellan 
tolv och trettiofem shekel, och det är inte svårt 
att förstå vad som måste prioriteras.

Ala Ahmad är Hamouds trettonåriga bror-
son och han är en av de barn i byn som går i 
skolan.

– När jag blir stor hoppas jag att jag kan läsa 
på universitetet, få ett jobb och flytta härifrån. 

Här är jag alltid rädd för vad bosättarna kan 
göra, säger han.

Hamoud Zair Ahmad Awad är orolig för 
beduinernas framtid i Jordandalen. Han berät-
tar att israeliska soldater lämnade över ett brev 
för en vecka sen där det stod att byn måste 
lämna området där hans familj bott i genera-
tioner. Han vet inte vad som kommer att hända 
nu. 

– Om ett, två eller tre år kanske vi inte finns 
kvar här. Men jag hoppas att Gud gör ett un-
der. Och att bosättarna flyttar härifrån, säger 
han.

Sofie Hedman, Hebron, 
juli 2010, Månad saknas!

sofie hedman är 28 år och var följeslagare i Hebron. Sofie bor i Stockholm 
och läser Master i utvecklingsstudier.
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Jerusalem har stor religiös betydelse för judar, kristna och muslimer. Staden är uppdelad i två delar : 
östra och västra Jerusalem. Östra Jerusalem är en del av den ockuperade Västbanken. Här har Israel etablerat 
ett stort antal bosättningar. Den israeliska muren som byggs i och runt Jerusalem skär av östra Jerusalem från 
övriga delar av Västbanken. Följeslagarna arbetar bland annat med observation vid vägspärrar och Qalandia-
terminalen, samt finns närvarande vid husrivningar. De har också kontakter med den israeliska fredsrörelsen och 
deltar i deras aktiviteter, såsom olivplockning nära bosättningar och demonstrationer på Västbanken och i Israel.

Mötet förändrade Gilas liv

Jag sitter hemma hos Gila Svirsky, en av 
veteranerna i den israeliska fredsorganisa-
tionen Women in Black. En samman-

slutning av kvinnor som varje fredag under 
22 år har stått på samma plats i olika städer i 
Israel för att demonstrera för fred och mot Is-
raels ockupation av det palestinska området.

Gila berättar att hon kom till Israel som nit-
tonåring 1966 från USA, där hon växte upp 
med sina judiska föräldrar. Hennes pappas 
släkt lyckades undkomma Förintelsen genom 
att fly till Jerusalem på 1930-talet. Hennes 
mamma var enda överlevande i sin släkt.

– Jag kommer från en ortodox bakgrund 
och jag var en sann sionist på den tiden. Jag 
trodde starkt på de ideal som staten Israel stod 
för.  

Gila avslutade sina studier i Jerusalem, 
gifte sig och skaffade barn. Hon trodde att Is-
rael var det perfekta landet som gjorde allt för 
att få fred med sina omgivande hotfulla ara-
bländer.  

– Men mina tvivel dök upp vid det första 
kriget med Libanon 1982. Jag började upp-
täcka att våra ledare ljög. De sa att de bara 
skulle gå in fyra mil på libanesiskt territorium, 

men de gick ända till Beirut! Sedan tog kriget 
aldrig slut. 

I december 1987 bröt den första palestinska 

RappoRt fRån jerusalem
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intifadan (uppror) ut, vilket medförde mycket 
våldsamheter. Speciellt från den mångdubbelt 
starkare israeliska militären. Varje dag var det 
någon som blev dödad. 

– Det var då jag hörde talas om att det hade 
bildats en grupp av kvinnor som var klädda i 
svart och som samlades för att tyst protestera 
mot våldet, säger Gila. Att få ett slut på våldet 
kunde jag ställa upp på så jag beslöt mig för att 
gå dit och där valde jag en skylt där det stod 
”Stoppa våldet”.

– Sedan dess har vi stått på samma plats 
varje fredag i mer än 22 år. 

Gila berättar att hon några veckor senare 
för första gången i sitt liv träffade en palestinsk 
kvinna på en middag. Det blev ett möte som 
förändrade hennes liv. Det fick henne att förstå 
att palestinier inte är farliga, vilket hon tidigare 
trott. Hon började läsa israeliska tidningar och 
märkte att de aldrig skrev på ett nyanserat sätt 
om palestinier eller om palestinsk politik.

– Det var då jag beslöt mig för att besöka de 
palestinska områdena med min nya väninna. Där 
mötte jag fler palestinier och pratade med dem.

En kvinna frågade om Gila kunde hjälpa 
henne eftersom hennes son hade blivit arreste-

rad. Gila började då besöka militärdomstolarna 
och upptäckte hur orättvisa de var. Hon började 
förstå hur svårt palestinierna hade det under 
ockupationen. Hur de led. Sedan dess har hon 
ägnat en stor del av sitt liv åt att jobba för freden. 

– Under vissa perioder har det varit okej att 
prata om fred utan att bli attackerad, men ib-
land har vi blivit utsatta för våld, berättar hon.

 Efter Women in Black har det bildats 
många andra organisationer som på olika sätt 
arbetar för fred och för mänskliga rättigheter. 
Många av dem är skapade av kvinnor. 

 Under mina två månader i Israel-Palestina 
har jag undrat hur Gila och andra fredsaktivis-
ter orkar, och framför allt vågar, fortsätta sitt 
arbete i en så starkt militariserad stat som Is-
rael. I ett land där man blir betraktad som en 
förrädare bara för att man vill ha fred, eller för 
att man vill att palestinier ska behandlas på ett 
människovärdigt sätt. 

– Man kan inte leva ett fullvärdigt liv utan 
att försöka förbättra samhället från allt hemskt 
som händer. En del människor är bara skapta 
sådana, avslutar hon.

Jerusalem, maj 2010
Peter Roth

peter roth är 56 år och var följeslagare i Jerusalem.  
Peter bor i Stockholm och jobbar som alkohol- och drogterapeut
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RappoRt fRån jerusalem

Det pågår ett citronkrig på gatan i 
Sheikh Jarrah. Jag kan se flera spruck-
na citroner. Dammiga, efter att ha 

krossats mot en husvägg. Folk är upprörda – 
vem kastade den första citronen?

Jag kan se fyra eller fem polisbilar, tungt be-
väpnade poliser i skottsäkra västar som tar 
emot rapporter om barn som spottat och om 
citroner som rullat. Ett blått tält med vita väg-
gar håller på att resas på trottoaren. Ett tält av 
partytyp som vi reser hemma vid kräftskivor 
och surströmmingsfester. Ett 20-tal personer 
sätter upp tältet, minst lika många poliser tittar 
på och på gatan smattrar kamerorna från den 
samlade världspressen, Varför denna uppstån-
delse för ett tält och några citroner?

  
Historien började kanske i höstas då israe-
liska bosättare tog över ett stort hus där famil-
jen al-Ghawi bodde. Familjen förlorade sitt 
hem och i protest bosatte de sig i ett tält på 
trottoaren, mittemot det hus som bosättarna 
övertagit. Sedan en tid tillbaka bor mamman 
med de små barnen i en lägenhet medan pap-
pan med stöd av olika internationella grupper 
försöker vara i tältet så mycket det går. 

Eller historien kanske började 1956 då öst-
ra Jerusalem var en del av Jordanien och FN 
byggde hus till de palestinska flyktingar som 
flytt från sina hem ibland annat i Jaffaområdet. 
Mot att de gav upp sin flyktingstatus fick de 
hus i det område som nu är Sheikh Jarrah. Det 
var i ett sådant hus som familjen al-Ghawi flyt-
tade in i för över 50 år sedan. Då var farfar al-

Ghawi en ung man, idag är han 87 år och sitter 
i stol på gatan framför sitt hus medan bosät-
tarna går ut och in i hans hus, som numera är 
draperat av israeliska flaggor. 

  
sedan ett par månader tillbaka har familjer-
nas situation börjat uppmärksammas av den 
israeliska fredsrörelsen. De senaste fredagarna 
har demonstrationståg gått från västra Jerusa-
lem till Sheikh Jarrah i det ockuperade östra 
Jerusalem. För varje vecka har de blivit allt mer 
omfattande och talkörerna ljudit allt högre. 
Protesterna från bosättarna har inte heller låtit 
vänta på sig och vid flera tillfällen har konfron-
tationer ägt rum. 

  Men tillbaka till citronkriget. Polisen har 
flera gånger rivit familjen al-Ghawis tält. Varje 
gång har det byggts upp – under allt större 
protester. Allt fler israeler har sökt sig till fa-
miljens tält för en pratstund. Den djupa sprick-
an mellan de djupt ortodoxa högerkonservativa 
bosättarna och den växande fredsrörelsen väx-
er sig allt bredare och djupare. 

  
Gatan där familjen bor påminner allt mer 
om en belägring; på den ena sidan palestinier-
na i sina tält – på andra sidan bosättarna i det 
hus de övertagit. Framför huset finns både po-
lis och militär beredda att rycka in för att skyd-
da bosättarna. 

  Ett stort citronträd växer bredvid huset där 
bosättarna bor. Helt plötsligt, en kväll, regnade 
citroner över palestinierna – som inte var sena 
att kasta tillbaka frukten. En bosättare anmäler 

Vem kastade den  
första citronen?
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ingrid engstedt edfast är 56 år och var följeslagare i Jerusalem. Ingrid bor 
i Matfors och är reporter på Sveriges Radio.

till polisen att de blivit attackerade. En pales-
tinsk pojke vågar sig över gatan och spottar 
framför bosättaren. En ny anmälan. 

  
Världspressen fotograferar. Citronkriget, 
på en bakgata i stadsdelen Sheikh Jarrah i ocku-
perade östra Jerusalem, har blivit som en bränn-
punkt från en spegel i vilken en hel världskon-
flikt har fokuserats. Hatet, förtrycket, frågan 
om vem som är ett offer liksom den eviga frågan 
– ”Vem startade kriget?” – finns där. 

 För varje dag växer spänningen i landet. 
Uppmärksamheten Israel får i omvärlden väl-
komnas inte. Från att ha varit ett land där be-
folkningen varit ett offer börjar uppmärksam-
heten riktas mot de överträdelser som landet 
gör när det gäller bosättarpolitiken, behand-
lingen av de palestinska flyktingarna, den olag-
liga muren som till närmare 85 % är byggd på 
ockuperad mark och Israels förhållande till de 
mänskliga rättigheterna.

Demonstrationstågen på fredagarna från 

västra Jerusalem får inte längre tillstånd, istället 
samlas israeliska fredsaktivister tillsammans 
med palestinier och många internationella ob-
servatörer i en park, så nära familjernas tält po-
lisen låter dem komma. Trummor och taktfasta 
talkörer skanderar att ockupationen måste 
upphöra. Ibland kommer bosättarna, omringa-
de och skyddade av polis och militär, för att 
uppföra en segerdans framför demonstranter-
na. Skrattande och med fingrarna i ett V-tecken 
drar de upp längs gatan, på ett sätt som påmin-
ner om fotbollsfans som firar sin lagseger. 

Ett äldre par som jag passerar har svårt att 
dölja sin ilska. 

– Jag är judinna, säger kvinnan, men jag 
skäms för hur bosättarna beter sig. De skäm-
mer ut hela det judiska folket och vårt land. 

Citronträdet vid bosättarnas hus lyser gult 
– fyllt av mogna citroner. 

  
Jerusalem, mars 2010
Ingrid Engstedt-Edfast

Vem kastade den  
första citronen?
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Betlehem ligger på Västbanken, strax söder om Jerusalem. Staden är centrum för den kristna palestinska 
befolkningen och ett stort antal kyrkor finns representerade här. Byggandet av den israeliska muren har fått 
allvarliga sociala, kulturella och ekonomiska konsekvenser för civilbefolkningen. Många Betlehembor arbetar i Jerusa-
lem och för att ta sig dit måste de passera genom den terminal som skiljer Betlehem från Jerusalem. Följeslagarna 
arbetar bland annat med observation i terminalen för att se till att det går så smidigt som möjligt och i enlighet 
med de regler som finns, samt för att dämpa risken för övergrepp och våld. De arbetar även vid andra israeliska 
militära vägspärrar, samt besöker omkringliggande byar som har blivit isolerade på grund av muren

Dömd att alltid vara trött

Khalil är trött, men alltid vänlig. Han ar-
betar på ett hotell i östra Jerusalem. 
Hans främsta uppgift är att se till att 

frukosten är färdig klockan sju på morgonen, 
men det verkar inte vara så lätt. Han ser alltid 
trött ut, gäspar ofta, glömmer bort det man ber 
honom om. Han behöver ofta påminnas både en 
och två gånger. Han rör sig långsamt och man 
förstår att han har det jobbigt. Ändå är han alltid 
vänlig, orkar ibland ha en glimt i de trötta ögo-
nen och kan nästan alltid le, trots sin trötthet.

När jag pratar med honom förstår jag varför 
han är så trött. Hans dag börjar alldeles för ti-
digt. Han bor i Husan utanför Betlehem. Han 
går upp klockan två, äter frukost och ger sig av 
till vägspärr 300 i Betlehem, dit han kommer 
vid tretiden. Då är han en av de första i kön. 
Han har några timmars väntan tills spärren 
öppnar klockan fem 

Kön fylls hela tiden på och klockan fem vän-
tar uppåt 1000 personer på att få komma till 
sina arbeten. Men för att komma igenom väg-
spärren krävs ett tillstånd. Det finns två köer, 
varav den ena, den humanitära, i princip är öp-
pen dygnet runt, framför allt avsedd för sjuka, 
som behöver komma till sjukhus i Jerusalem, 

men också för turister. Den vanliga kön öppnar 
klockan fem och trycket är starkt. Kommer 
man inte till jobbet i tid kan man bli utan ar-
bete, så man pressar sig fram. Jag har sett fyra 
personer klämmas in i vändkors av det hårda 
trycket.

Vägspärren har tre kontroller. Först kontrol-

RappoRt fRån Betlehem
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lerar en soldat om man har tillstånd. Kommer 
Khalil igenom skyndar han till nästa, säkerhets-
kontrollen. Han tar av sig bältet, tömmer fick-
orna, lägger allt i en plastback och så går han 
igenom. 

Köerna är långa och det tar tid. Det finns tre 
detektorer, men jag har aldrig sett mer än två i 
bruk.  Man skyller på personalbrist, men det är 
gott om soldater, poliser och civila säkerhets-
vakter. Man övervakas också ovanifrån. Beväp-
nade vakter står på bryggor ovanför detekto-
rerna. De griper in och dirigerar köerna, oftast 
med hårda röster och mycket bryskt.

Nu återstår sista hindret och Khalil ställer 
sig i en av köerna dit. Där finns 12 vaktkurer, 
men oftast är endast fem öppna. Han lägger 
sitt kort på en avläsare, sätter högra handen på 
en platta, som läser av hans hand- och fingerav-
tryck. Maskinen är känslig, ofta behöver han 
försöka flera gånger. Men om det fungerar är 
sista hindret avklarat. Han springer till bussen 
som går in till Jerusalem. Inte undra på att Ka-
lil är trött innan an börjar jobba.

Betlehem, augusti 2009
Leif Dahlin

Det kontrollsystem som Israel infört på Västbanken. Kontrollsystemet begränsar palestiniers 
tillgång till sjukvård, utbildning, arbete, jordbruksmark, handel samt sociala, kulturella och 
religiösa kontakter. Det består av en mängd olika restriktioner såsom permanent och tillfälligt 
bemannade vägspärrar, terminaler, grindar, jordvallar, diken, betongblock samt begränsad tillgång 
till de tillstånd som behövs för att röra sig på Västbanken. Syfte med detta är, enligt israeliska 
myndigheter, att skydda israeliska civila från attacker utförda av militanta palestinska grupper. 
Rörelserestriktionerna bryter mot internationell rätt, genom att de förhindrar rätten till 
rörelsefrihet och används som kollektiv bestraffning. I september 2011 fanns det totalt 522 
rörelsehinder på Västbanken. Källa: United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

RöRelseResTRikTioneR 

leif Dahlin är 68 år och var följeslagare i Betlehem. Leif bor i Billdal i södra 
Göteborg och är pensionerad präst i Svenska kyrkan.
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När Siham vaknade och tittade ut ge-
nom fönstret såg hon att huset var 
omringat av israeliska soldater och 

bulldozrar. Förgäves bad hon soldaterna om 
några minuters uppskov för att hinna sätta på 
barnen kläder. Byborna i al-Walaja samlades 
kring huset för att trösta och visa solidaritet. 
När Mundhir kom hem från sitt arbete trodde 
han att han gått fel, han kunde inte förstå att 
hans hus var borta.

Siham Salim bor med sin make och tre barn 
i byn al-Walaja på mark som tillhört släkten 
Salim i generationer. Familjen har till och med 
ett ägarbevis från ottomansk tid, långt före bil-

dandet av staten Israel. Siham och hennes 
make Mundhir byggde sitt hus 2003. 

– Vi lever enkelt, men har alltid kunnat för-
sörja oss på det som marken ger, säger hon.

Sommaren 2003 skickade den israeliska ci-
vila administrationen ett brev till familjen där 
det stod att de måste riva sitt hus av adminis-
trativa skäl. Familjen fick också veta att de mås-
te ta sig till distriktsdomstolen i Jerusalem för 
att bestrida beslutet. Men familjen Salim får 
inget tillstånd att resa till Jerusalem, sådana 
tillstånd får byborna i al-Walaja ytterst sällan. 
Demoleringsordern kom vintern 2006. 

De första veckorna bodde familjen i tält, 

Bulldozrarna kom  
när barnen sov
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men vinterkylan tvingade dem snart att hyra en 
lägenhet i en annan del av al-Walaja. Det nya 
boendet blev kortvarigt; även detta bostadshus 
demolerades. I al- Walaja har den israeliska ci-
vila administrationen demolerat mer än 40 
byggnader och utfärdat demoleringsorder för 
ytterligare 55 hus, inklusive moskén och en 
skola som drivs av FN.7 För de palestinska in-
vånarna i al-Walaja är syftet med husrivning-
arna uppenbart. Siham pekar på de israeliska 
bosättningarna som omgärdar byn: 

– Den israeliska staten vill ha vår mark, de 
vill utvidga bosättningarna och tvinga oss från 
det land vi bott på sedan urminnes tider.    

i den fjärde Genèvekonventionens protokoll, 
artikel 53 förbjuder en ockupationsmakt att 
förstöra privat egendom om det inte är absolut 
nödvändigt på grund av militär verksamhet. 
Artikel 49 förbjuder förflyttandet av den egna 
civilbefolkningen till ockuperade områden. 
Husrivningar och bosättningar på det ockupe-
rade palestinska området är därför olagliga en-
ligt internationell humanitär rätt. Familjen Si-
ham fick en räkning på motsvarande 80 000 

kronor av den israeliska staten för demole-
ringskostnaderna. Det innebär att palestinska 
familjer tvingas betala för den israeliska statens 
brott mot internationell rätt.

Med hjälp av släkt och vänner lyckades fa-
miljen Salim till slut bygga ett nytt hus på sin 
mark. De israeliska myndigheterna agerade 
snabbt och en tidig morgon var bulldozrarna 
och soldaterna åter på plats. Denna gång kom 
inte några grannar för att bevittna demolering-
en och stötta familjen. Husdemoleringar till-
hör vardagen i al-Walaja. 

Med hjälp av internationella och israeliska 
fredsorganisationer byggde familjen upp sitt 
hus en tredje gång. Siham serverar oss starkt 
kaffe i kantstötta små koppar och jag frågar 
henne hur hon orkar. 

– En mor måste vara stark och jag måste 
gömma smärtan inuti mitt hjärta, för barnens 
skull, säger hon.

För några veckor sedan kom den tredje de-
moleringsordern. 

Betlehem april 2009
Jonas Hansson

Cirka 24 000 hus har rivits i det ockuperade palestinska området sedan 1967. Enligt FN rivs i 
genomsnitt cirka 200 byggnader per år i område C och 100 byggnader per år i östra Jerusalem.    
FN beräknar att uppemot 60 000 palestinier i östra Jerusalem riskerar att förlora sina hem på 
grund av husrivning. I dagsläget väntar över 1 500 rivningsordrar på verkställighet.

De flesta husrivningarna sker på grund av att husen byggts utan bygglov. Det är nästintill 
omöjligt för palestinier att få bygglov i område C. Enligt den israeliska tidningen Jerusalem Post 
avslog den israeliska civiladministrationen mellan åren 2000 och 2007 94 % av alla palestinska 
bygglovsansökningar i område C. 

 Källa: United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) och International Committee of the Red Cross. 

HusRivningaR
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Hebron är en av de största städerna på Västbanken. Staden är känd som Abrahams stad och traditionen säger 
att Abraham, hans fru Sara, sonen Isak och Isaks fru rebecka är begravda här. I innerstaden bor cirka 163 000 
palestinier och cirka 500 israeliska bosättare som har slagit sig ner mitt i staden. En av bosättningarna har ett 
komplex precis mitt emot den palestinska skolan Cordoba. Skolans elever, som är 5-16 år, lever med en ständig 
rädsla för att bli attackerade av bosättare. En av följeslagarnas huvuduppgifter är att följa skolbarnen till och från 
skolan. Följeslagarna besöker även byar som lever under hot om våld från israeliska bosättare. 

RappoRt fRån heBron

Man blir kär i skolan

Vad gjorde du för fel för att hamna 
här?”. Den frågan fick Reem Sharif 
svara på upprepade gånger när hon 

började jobba som rektor på Cordobaskolan i 
Hebron. Ingen verkade tro på att hon som med 
sina höga betyg kunde välja vilken skola hon 
ville, valde en skola där 50 elever dagligen ut-
sattes för bosättartrakasserier. Valde en skola 
där huvudingången är stängd med taggtråd och 
skolbarnen istället tvingas klättra upp för 
trappsteg och grusgångar för att komma i tid. 
Valde en skola omringad av en två och halv me-
ter hög mur. Valde en skola där utsikten från 
klassrummen skyms av metallnät. 

– Man blir kär i Cordobaskolan. Här kän-
ner jag att jag gör skillnad. Här är ingenting 
vardag och rutin, du vet aldrig vad som händer.  

Hon går aldrig med strömmen. När Reem 
säger ifrån lyder alla; skolbarn som soldater 
som jag. Som nytillträdd rektor kontaktade 
hon omedelbart den israeliska polisen och mi-
litären och bad om skydd och samarbete. “Jag sa 
åt dem att Cordobaskolan är under er kontroll 
så det är ert jobb”. Hon gestikulerar vilt och rät-
tar till den rödrutiga sjalen som ständigt glider 
ner från huvudet. 

Cordobaskolan ligger på en kulle i den del av 
Hebron som är under israeliskt styre och kallas 
Hebron 2, H2. Skolan grundades 1971, tre år 
senare kom bosättarna. Beit Hadassah ligger 
mitt emot skolan, Tel Rumeida strax bakom, 
Beit Romano och Avraham Avinu lite längre 
bort. Tillsammans rymmer dessa fyra bosätt-
ningar 500 personer. Cordobaskolan rymmer 
135 elever och ett tiotal lärare. När Reem till-
trädde som rektor besökte skolbarnen dagligen 
sjukhuset som ett resultat av bosättarvåldet. 

– Sedan jag började har endast ett barn be-
hövt åka till sjukhuset, säger hon. 

Varje dag måste de gå igenom vägspärren, 
Checkpoint 56. Lärarna går vid sidan av me-
talldetektorerna istället för igenom; ytterligare 
ett av Reems krav. 
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– Lärarna här är envisa. De vägrade utsättas 
för den förnedring som metalldetektorerna 
innebär, och slutade helt gå igenom dem. De 
vägrade röra på sig och kunde stå kvar så i tre 
timmar eller längre och nu behöver de inte 
längre gå igenom metalldetektorerna.

Reem ser nöjd ut. 
När eleverna går igenom Checkpoint 56 

lämnar de ett färgglatt och levande liv bakom 
sig; de lämnar det palestinska styret, Hebron 1 
eller H1, bakom sig. Här på andra sidan väg-
spärren, där vi sitter, är gatan Shuhada Street 
tyst och öde. Det var på den här gatan som He-
bronborna innan den andra intifadan handlade 
tomater och baklava, eller satt ner med en kopp 
arabiskt kaffe i ena handen och en vattenpipa, 
nargile, i den andra. Då var Hebron en av de 
rikaste städerna på Västbanken, nu är 13 000 
Hebronbor beroende av mathjälp8. Det är på 
den här gatan som skolbarnen springer på varje 
dag, till och från Cordobaskolan och det är på 
den här gatan som Beit Hadassahbosättarna 
sover och äter och lever. 

Inga palestinier är tillåtna att köra här; en 
trappavsats upp till skolan markerar var palesti-
nierna inte längre är välkomna. Där står stän-
digt några israeliska soldater med riktade vapen, 
oftast även några poliser. När jag inte sitter ner-

sjunken i Reems fåtölj står jag vid de första 
trappstegen för att barnen ibland utsätts för 
stenkastning, spottande och glåpord från bosät-
tarna. I handen har jag en videokamera för att 
dokumentera sådana trakasserier. Varje morgon 
och varje eftermiddag står minst två följeslagare 
här, det har vi gjort de senaste fem åren. 

– Er närvaro är viktig och den gör att bar-
nen känner sig säkrare. 

Fyrtio procent av bosättarvåldet på Väst-
banken sker i området kring Cordobaskolan9. 
För två år sedan försökte några bosättare brän-
na ner skolan och efter det beslutade Reem att 
ändra skolbarnens schema. Allt för att mini-
mera kontakten med bosättarbarnen. Så nu 
börjar dessa palestinska barn skolan redan 
innan de israeliska barnen vaknat och slutar 
när bosättarbarnen fortfarande räknar division, 
tragglar verb eller vad det nu kan vara.  

– Det är det bästa jag har gjort, ler Reem 
ifrån sin kontorsstol. 

Varför låter man sin tioåriga dotter eller åtta-
åriga son lära sig matematik och engelska vid 
Cordobaskolan som är omringad av trakasserier?  

– Stänger vi skolan serverar vi området till 
bosättarna som på ett silverfat. Det här är vår 
plats, vår skola, vår gata. Vi har våra rötter här 

så vi stannar. 

Hebron, september 2009
Sofia Ohlsson Djerf 
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 RappoRt fRån heBron

Det är första fredagen i ramadan, den 
heligaste månaden för alla muslimer. 
Klockan är halv nio och staden håller 

på att vakna. En liten pojke sitter i skuggan i sin 
pyjamas och tittar nyfiket på oss. Jag vinkar mot 
honom och säger ”god morgon” på arabiska.

Han lyser upp och ler blygt. Vi passerar Bab 
al-Zawiya, mötesplats  och svänger av mot New 
Shalala Street som för oss förbi igenslagna buti-
ker. Jag njuter av morgonlugnet och tystnaden 
när vi passerar genom glaskvarteren. Tankarna 
för mig till en svunnen tid då karavaner och han-
delsmän kom från alla håll för att sälja sina varor 
och köpa Hebrons kända färgade glas. Jag väcks 
ur min dagdröm när pojken kommer springan-
des emot mig och pekar mot en gränd. Ur grän-

den kommer verkligheten och skrapar bort 
mina fantasier. Åtta israeliska soldater i full 
stridsmundering genomsöker gränderna på väg 
mot Ibrahimmoskén. 

Ibrahimmoskén är en helig plats för judar, 
kristna och muslimer. Sorgligt nog har den bli-
vit en konstant påminnelse om ockupation och 
massaker. 

Den 25 februari 1994 steg en israelisk bo-
sättare vid namn Baruch Goldstein in i Ibrahi-
mmoskén. Han hann skjuta ihjäl 29 bedjande 
palestinier och skada ytterligare 125 personer 
innan han attackerades och dödades av män-
niskorna i moskén. Efter en veckas uppror och 
flera veckors utegångsförbud tillsatte man en 
kommission, den så kallade Shamgarkommis-

Jag får vänta tills  
jag blir farfar
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sionen, för att utreda händelsen. Kommissio-
nens rekommendation var att man skulle dela 
Ibrahimmoskén i två delar med skilda ingångar. 
En ingång till moskén för muslimerna och en 
annan för judarna till den nya synagogan som 
kom till efter uppdelningen av moskén. 

För att komma till moskén från Gamla stan 
måste man gå genom en vägspärr, två vändkors, 
två metalldetektorer och en ID-kontroll. Jag ser 
en man med sitt barn som drar en suck när han 
blir visiterad av en israelisk soldat. Soldaten tar 
mannens ID-kort och säger något på hebreiska 
som upprör mannen och jag går fram till dem.

– Vad sa soldaten till dig? frågar jag mannen 
när jag gick fram till honom senare.

– Han säger att jag har suttit inne och vill 
säkerställa att jag inte kommer att ställa till med 
problem, säger mannen med behärskad ilska. 

– Har du suttit inne? frågar jag.
– Det är klart att jag har suttit inne. Jag och 

nästa alla palestinska män på Västbanken. Vi 
kan inte få jobb här, så vi tvingas att jobba ille-
galt i Israel. Jag har en familj att försörja.

Många unga män tar sig till Ibrahimmoskén 
för att be, av flera orsaker. Ibrahimmoskén är 
en av de heliga platserna för muslimer och 
många väljer därför att be i moskén, men ytterli-

gare en orsak är ockupationen och de rörelse-
restriktioner den innebär. Män i åldrarna 15 till 
50 får ofta inte tillstånd att ta sig till Jerusalem 
för att be i al-Aqsamoskén. Detta gör att många 
vänder sig till Ibrahimmoskén.

Efter cirka 30 minuter kallar den israeliska 
soldaten på mannen. Mannen frågar mig om 
jag kan vänta med sonen.

– Självklart, säger jag.
Pojken följer sin far med sorgsen och orolig 

blick. Mannen kommer tillbaka efter cirka fem 
minuter. Han tackar mig för att jag tog hand 
om hans son, sedan säger han något som berör 
mig starkt och får mig att tänka på min far och 
alla fäder som önskar det bästa för sina barn, 

– Jag var fem år när min far tog mig till al-
Aqsamoskén för första gången. Det var bara jag 
och min far, jag kände mig som en stor pojke. 
Min mor hade köpt mig en fin vit dräkt just för 
detta tillfälle. Denna upplevelse kommer för 
alltid att vara det största i mitt liv. Jag önskar 
att jag kunde ta mitt barn till al-Aqsa, men jag 
får helt enkelt vänta tills det att jag blir farfar. 

Hebron, september 2010
Mohanad Khidir

Jag får vänta tills  
jag blir farfar

Som en del av fredsprocessen mellan Israel och PLO undertecknades 1995 det andra Osloavta-
let Enligt avtal delades Västbanken upp i tre kategorier: område A, B och C. Område A består 
huvudsakligen av sju palestinska städer och utgör drygt 17 procent av Västbanken. I detta 
område ansvarar den palestinska myndigheten för både civil administration och säkerhet. 
Område B utgör närmare 24 procent av Västbanken och inkluderar majoriteten av de palestin-
ska byarna. I detta område har den palestinska myndigheten ansvar för civil administration samt 
allmän ordning, medan Israel har det huvudsakliga säkerhetsansvaret. Övriga delar av Västban-
ken, ca 59 procent, tillhör område C och står under israelisk kontroll. 

Källa: Diakonia

OMråDE A, B OcH c
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RappoRt fRån yatta

I juni 2011 öppnade följeslagarprogrammet en ny placering på landsbygden söder om Hebron. 
Området utgör den sydligaste delen av Västbanken, och har stora problem med våld från religiöst och ideologiskt 
motiverade israeliska bosättare. Lokalbefolkningen, och lokala organisationer som arbetar med mänskliga rättighe-
ter, har nu speciellt efterfrågat följeslagarnas preventiva närvaro.  Följeslagarna utgår från sin bas i Yatta, en stad med 
cirka 80 000 invånare. En av följeslagarnas huvuduppgifter är att vara närvarande i de byar som finns utspridda i 
området. Syftet med närvaron är att förebygga att våldsamheter uppstår.

Vad är ett olivträd värt? 

Olivträd har funnits i Mellanöstern se-
dan urminnes tider. De omnämns 
ofta i Koranen, Bibeln och Torahn. 

Olivträdens betydelse är inte enbart ekono-
misk utan även kulturell. Träden som kan bli 
mycket gamla, flera tusen år, följer familjer i 
generationer och är mycket viktiga i det pales-
tinska samhället. Olivträden har länge varit en 
symbol för fred, både i Palestina och i Israel. 
Tyvärr har hundratusentals olivträd systema-
tiskt förstörts av israelisk militär och bosättare 
de senaste åren10.

En dag i slutet av september fick vi ett samtal 
från byn Khirbet Shuweika i området söder 
om Hebron. Byn ligger nära en bosättning och 
har vid flera tillfällen upplevt problem med bo-
sättarna. 

– Idag hade 45 olivträd förstörts nära byn. 
Det är inte första gången det händer, berättar 
ägaren Mohammed.

Nu är en stor del av hans 200 träd förstörda. 
Träden som bröts sönder var 12 år gamla och 
mycket värdefulla för Muhammed eftersom de 
snart skulle ge en bra skörd. Under förödelsen 
hade förövarna målat ett meddelade på en 
bergvägg i olivlunden. Man kunde läsa ”Pris-

lapp” och ”Halhul”, som är namnet på en plats 
nära Hebron, på hebreiska. Denna vandalise-
ring var alltså ett exempel på det man kallar 
”prislappspolicy”, i detta fall en vedergällning 
efter en bilolycka som ägde rum nära Halhul 
några dagar tidigare. Vissa källor menar att 
olyckan orsakades av att palestinier kastade 
sten mot bilen. I bilolyckan omkom en israelisk 
25-årig pappa och hans ettåriga son11. 
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Förutom händelsen med olivträden har her-
darna i byn problem när fåren går på bete i da-
len mellan bosättningen och byn. Varje vecka 
beslagtas får av bosättare, trots att marken till-
hör byn. Militären har senare släppt tillbaka 
fåren till ägarna12. Bosättningen i närheten har 
även tagit närliggande mark av palestinier för 
att sedan odla på den själva. En tydlig plan finns 
att utöka den arealen genom att skrämma bort 
lokalbefolkningen från sina ägor. Man hänvisar 
sedan till en gammal ottomansk lag från 1858 
som säger att jord som inte brukas på tre år kan 
betraktas som israeliska statens egendom13.

Senare i veckan blir vi inbjudna av invå-
narna i Khirbet Shuweika att närvara vid en 
demonstration. Syftet med demonstrationen 
är att städa upp i olivlunden som förstörts och 
vattna träden så att de kan överleva. Alla i byn 
går samman för att vårda och ge nytt liv åt Mu-
hammeds förstörda olivträd.  I bästa fall kan 
träden bära frukt igen efter åtta år. Vi är de 
enda internationella observatörerna på plats 
och byborna uppskattar att vi visar dem soli-
daritet. Ett 20-tal militärer har inkallats till 
bosättningen på andra sidan av dalen denna 
dag. Demonstrationen är fredlig till en början, 

men efter en stund tar de yngre männen sina 
flaggor och går närmare bosättningen för att 
utmana militären och bosättarna, först med 
slagrop och sedan med stenkastning. Militä-
ren svarar med tårgas mot demonstranterna 
men innan våldet trappas upp går några äldre 
män från byn ner för att övertala de yngre att 
avsluta demonstrationen. Lyckligtvis slutar 
demonstrationen denna dag utan att någon 
blir skadad.

       
Jag hoppas en dag kunna förstå logiken i vad 
som sker här, om det finns någon logik. Vem 
kan ta sig rätten att misshandla och döda män-
niskor, förstöra egendom och beslagta land 
samt begränsa rörelsefriheten? 

I Torahn kan vi läsa i 5 Mosebok 20:19  
”Om du måste länge belägra en stad för att er-
övra och intaga den, så skall du icke förstöra 
träden däromkring genom att höja din yxa mot 
dem...”. 

Låt olivträden åter bli en symbol för liv och 
fred, Insha’Allah.

Yatta, området söder om Hebron,  
oktober 2011
Bo Johansson 
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RappoRt fRån yatta

Jag träffade Sarah första gången när vårt 
Hebronteam var i området söder om He-
bron under våra överlämningsdagar. Vi 

       var på ett kort besök i byn Umm al-Kheir. 
Följeslagarna har med sin närvaro försökt att 
underlätta för byborna som bor granne med 
bosättningen Karmel. Det är endast en smal 
grusväg och ett högt staket som skiljer den pa-
lestinska byn och den israeliska bosättningen 
åt. Ibland blir byborna utsatta för angrepp från 
bosättarna, som kastar stenar på deras tält och 
skjul eller på deras djur.

I byn finns en gemensam bakugn, en så kall-
lad taboun, där kvinnorna bakar det dagliga 
brödet. Den här tabounen är murad med tre 
”väggar” och ett tak, och är en dryg meter hög. 
Sedan en tid pågår en rättstvist mellan bosätt-
ningen och byn. Bosättarna kräver att byns ta-
boun ska rivas, eftersom röken ibland kommer 
in och orsakar obehag i bosättningen. Byborna 
hävdar att tabou- 
nen ska få finnas kvar - den är en självklar del i 
byns dagliga liv. Byns taboun har funnits i tret-
tio år. Bosättningen byggdes för sju år sedan. 

När jag och två följeslagarkollegor återkom-
mer för ett besök i Umm al-Kheir, träffar jag 
Sarah igen. Hon sitter i tältet på en madrass, 
där hennes 7 månader gamla son Mohammed, 
också ligger. Vi får möjlighet att prata en stund, 
hon pratar ganska bra engelska och det gör 
också hennes svägerska, som sitter bredvid. Sa-
rah berättar att hon är i sin hemby för några 
dagar, hon brukar vara här över helgerna. An-
nars bor hon tillsammans med sin man och 
hans föräldrar i ett hus i en by inte långt däri-

från. Hon och hennes man hoppas kunna byg-
ga sig ett eget hus, när de får råd. 

Tältet har trampat jordgolv, en eldstad i 
mitten och en gasolspis. Det finns elektricitet 
genom solpaneler, till tv:n som står på ett bord. 
En get ligger vid eldstaden en meter från mad-
rassen som vi sitter på. Hönor springer ibland 
in i tältet och när tuppen kommer, springer de 
ut igen. En katt hoppar upp på spisen och lapar 
lite kaffe ur en kopp. Den riktigt varma årsti-
den har inte kommit ännu, men redan surrar 
flugorna.

Sarah är 24 år och socialarbetare. Hon har 
studerat vid Yatta-universitet (Yatta ligger ca 2 
mil från Umm al-Kheir) i fyra år och tog exa-
men för tre år sedan. Det är svårt att få jobb i 
området, men innan Muhammed föddes hade 
Sarah under sex månader ett jobb med handi-
kappade barn och familjer. Hon utredde deras 
situation och försökte bland annat skaffa hjälp-
medel åt dem som behövde. Hon hoppas kun-
na få ett jobb igen och då kommer hennes svär-
mor att ta hand om Muhammed.

Jag berättar om min dotter Sara, också soci-
alarbetare, 25 år, med en son som är jämngam-
mal med Muhammed och visar ett par foton 
som jag har. Jag tänker på likheter och skillna-
der; vår Sara bor med sin familj i ett trivsamt 
hus, med en grönskande trädgård. De har alla 
möjliga bekvämligheter; badrum, rinnande 
vatten, värme i huset, sköna sängar och ett fint 
kök. Sarah på Västbanken bor tillsammans 
med sina svärföräldrar och ibland här, i ett tält 
i ett kargt landskap, sover på madrass på golvet 

Jag vill berätta om Sara
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ann- sofie lasell är 53 år och var följeslagare i Hebron.  
Ann-Sofie bor i Gävle, är socionom och jobbar som organisationskonsult.

och lagar mat på en enkel gasolspis. Eldstaden 
ger värme. De lever med otryggheten av att bli 
utsatta för angrepp från närliggande bosätt-
ningar.

Min Sara har ett relativt välbetalt jobb och 
föräldrapenning. Sarah på Västbanken lever 
tillsammans med sin flergenerationsfamilj och 
är beroende av andras inkomster. Vårt barn-
barn Elmer utvecklas fint, är ett aktivt barn och 
kan vid sex månaders ålder nästan sitta själv. 
Han har vänt sig i flera månader. Han deltar i 
babysim tillsammans med sina föräldrar, har 
leksaker och ett eget rum. Ibland ligger han 
skönt nerbäddad i barnvagnen och sover. Mu-

hammed bärs omkring och ligger på en madrass 
på marken - jag tror han delar madrass med sin 
mamma på natten. Hans leksaker är hans egna 
fingrar - han verkar inte ha upptäckt tårna än. 

Jag frågar om jag kan få fotografera Sarah 
och hennes son Muhammed. Gärna Muham-
med, men Sarah vill, liksom de flesta mus-
limska kvinnor jag möter, inte gärna visa sitt 
ansikte på bild. Men det går bra om jag foto-
graferar henne bakifrån.

Tänk vad mycket kan vara lika och ändå så 
olika...

Hebron, maj 2011
Ann-Sofie Lasell



34  

Fotnötter
1 I samordningsgruppen för svenska EAPPI finns representanter från följande 
kyrkor, samfund och organisationer: Bilda, Diakonia, Individuell Människohjälp 
(IM), Justitia et Pax, KFUK-KFUM, Kristna Fredsrörelsen, Sabeel Skandinavien, 
Socialdemokrater för tro och solidaritet, Svenska Baptistsamfundet, Svenska 
kyrkan, Svenska Missionskyrkan, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK) och 
Sveriges Kristna Råd.

2 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3677206.stm 

3 Minnesmuseum i Jerusalem för förintelsens offer.

4 UNOCHA, Barrier update: Seven years after the Advisory Opinion of the 
International Court of Justice on the Barrier, July 2011, sid. 4  ibid sid. 4

5 www.shechem.org. Bosättningen Itamars hemsida. (denna finns i wordfilen 
men hittar inte var fotnoten ska ligga i texten)

6 OCHA har många rapporter på sin hemsidan www.ochaopt.org. I juli 2009 
kom ”Five years after The International Court of Justice advisory opinion. A 
summary of the humanitarian impact of the Barrier.”

7 Al-Walaja Popular Committee Against House Demolitions, http://www.caabu.
org/pdf/Al-Walaje-appeal.pdf) and the Applied Research Institute — Jerusalem 
(http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=94)

8 Breaking the Silence — tour, Hebron, 090903. 

9 Breaking the Silence — tour, Hebron, 090903

10 http://www.middleeastmonitor.org.uk/resources/fact-sheets/566-the-olive-
tree-a-symbol-of-palestinian-steadfastness-subject-to-systematic-destruction

11 http://www.haaretz.com/news/national/report-palestinian-olive-trees-in-west-
bank-uprooted-in-suspected-price-tag-attack-1.387318

12 http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=425173

13 http://www.thepicaproject.org/?page_id=533
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Tack till alla följeslagare som har deltagit i programmet. 
Tack även till de tappra palestinier och israeler som kämpar 
för en rättvis fred i Palestina och Israel. 

namn på de org som in



Med hälsningar från 
Palestina och Israel
Mellanöstern – en världspoli-
tisk brännpunkt och konflikt-
härd. Men också vardagliga 
erfarenheter av hopp och 
hopplöshet, rädsla och sorg.  
I personliga artiklar skildrar 
fjorton följeslagare sina 
möten med människors 
verklighet i Palestina och 
Israel mellan 2009 och 2011. 

Det ekumeniska följeslagar-
programmet i Palestina och 
Israel (EAPPI) är ett interna-
tionellt projekt som drivs av 
Kyrkornas Världsråd. Följesla-
garna är män och kvinnor i 
olika åldrar och med olika 
bakgrund. De kommer från 
hela världen till Palestina och 
Israel för att stödja dem som 
arbetar för en rättvis fred. I 
december 2011 hade om-
kring 900 följeslagare deltagit 
i programmet, varav ungefär 
200 från Sverige.


