
Helgen hade varit väldigt 
orolig här i Jerusalem. Israe-
liska bosättare hade öppnat 

eld mot de boende i Silwan, strax 
söder om Gamla stan. Det hade även 
varit sammandrabbningar mellan 
polis och palestinska ungdomar där 
flera människor hade blivit skadade. 
Ockupationsmakten Israel bedriver 
ett ständigt krig genom sin hårda 
kontroll av civilbefolkningen. Soldat-
er och poliser ser man överallt. Det 
är så vanligt att jag knappt reagerar 
längre. Det har blivit en normalitet.

Ändå blir jag chockad denna 
morgon när jag får höra vad som hänt 
med hjälpsändningarna till Gaza. Nu 
har den israeliska regeringen passerat 
ännu en gräns. Nu har man till och 
med dödat internationella fredsakti-
vister på internationellt vatten. Tidi-
gare har man ju dödat internationella 
fredsaktivister på Västbanken. Till 
exempel Rachel Corrie (se faktaruta). 

Sedan 1967 ockuperar man Väst-
banken och man har annekterat östra 
Jerusalem, helt emot vad Världs-
samfundet anser vara rätt och riktigt. 
Man tillåter även bosättare att bygga 
städer och byar på ockuperat om-
råde och man förhindrar palestinier 
tillgång till sina områden genom att 
bygga upp en mur (se faktaruta).

I turistkvarteren i Gamla stan  har 
alla palestinska affärsinnehavare den-
na dag stängt sina butiker i protest 

mot vad som hänt. 
En protest som ska 
vara i tre dagar. Och 
utanför Damaskus-
porten i östra Jerusa-
lem har det redan på 
förmiddagen samlats 
en grupp kvinnor för 
att protestera mot de 
israelska övergrep-
pen. Som så många gånger tidigare är 
det de modiga palestinska kvinnorna 
som tar initiativet. 

Jag kan inte förstå vad de skriker, 

men deras starka röster hörs långt. 
De flesta plakaten är skrivna på 
arabiska men på vissa kan jag läsa ”Is-
rael killed peace everywhere”, ”Stop 
watching – do something”, ”Enough 
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Jag vaknar på morgonen och går ut i köket för att göra i ordning lite frukost. Det känns som en 
helt vanlig veckodag här i Jerusalem. Här börjar ju veckan redan på söndagen. Men denna måndag 
hände något ofattbart – den israeliska militären stoppade hjälpsändningarna till Gaza och dödade 
nio fredsaktivister.

Redan på måndag förmid-
dag har en grupp palestinska 
kvinnor startat en demonstra-
tion mot israels övergrepp på 
hjälpsändningarna till Gaza.

Den svarta måndagen



is enough”, ”Stop the war criminals”. 
En kvinna håller en palestinsk flagga.

Efter en stund rör sig gruppen 
vidare till Herodesporten. Men det 
dröjer inte länge förrän den israelska 
kravallpolisen dyker upp från ing-
enstans. De verkar ha full kontroll. 
Övervakningskameror finns överallt. 
Poliserna omringar demonstranterna 
och polischefen rycker åt sig den 
palestinska flaggan. Som sagt, kriget 
pågår överallt och hela tiden. Dock 
utan större våldsamheter vid detta 
tillfälle.

Däremot får vi höra om sam-
mandrabbningar inne i 
Gamla stan, bara några hun-

dra meter från där vi befinner oss. 
Vid en gatukorsning i de muslimska 
kvarteren har ett tjugotal kravall- och 
gränspoliser, såväl som civilkläda 
poliser, fattat posto. Stenar i olika 
storlekar ligger på gatan som spår av 
det som sker. Längre ner på en av de 
smala gränderna kan jag se ett huvud 
maskerat med en svart palestinasjal 
titta fram. Strax därefter några fler 
och efter en stund kommer en skur av 
stenar farande. 

Jag observerar att soldaterna inte 
gör något för att skydda människorna 
som befinner sig där. De till och 
med skrattar och applåderar när en 
palestinier råkade blir träffad av en 
sten. Däremot får en israelisk bosät-
tarkvinna fullt beskydd när hon skall 
ta sig förbi korsningen och jag ser att 

polisen fritt rör sig in och ut från det 
hus där hon bor. Jag ser också hur en 
palestinsk pojke blir brutalt bortförd 
av några poliser. Jag springer ifatt och 
försöker ta reda på varför? Men jag 
får inget svar.

Vid en annan gränd ligger ett 
brinnande bildäck och där ser jag 
några ungdomar som kastar sten. De 
verkar inte vara mer än tolv tretton år. 
Dessa bemöter polisen och militären 
denna dag med full skyddsutrustning, 
k-pistar, tårgas och  ljudbomber.

Vi får även höra talas om att det 
har varit protester strax utanför 
Jerusalem, vid Qalandiya check-
point, tidigare på morgonen. Ännu 
en internationell fredsaktivist har 
blivit beskjuten. Denna gång är det 
21-åriga Emely från USA  som har 

blivit träffad i huvudet av en tårgas-
patron som avlossats från nära håll. 
Vi får höra att hon lever men att hon 
måste genomgå flera operationer och 
troligtvis kommer att bli blind (se 
faktaruta).

På kvällen åker jag vidare till det 
israeliska västra Jerusalem, där 
den israeliska fredsrörelsen i 

all hast har sammankallat till en dem-
onstration i närheten av premiärmin-
isterns bostad. I början är där inte så 
mycket folk, men efter ett tag ansluter 
människor från olika håll och det blir 
en förhållandevis stor samling till 
slut. Den israeliska fredsrörelsen är 
inte stor, men den är modig. De får 
utstå mycket trakasserier från reger-
ing och polis, och även från många 

En ung palestinsk pojke förs bort av israeliska gränspoliser. Full skyddsutrustning som k-pistar, tårgas och ljudbomber används mot stenkastande palestinska tonåringar.

Ljus tänds för att hedra minnet av de som dödades i skeppskonvojen med humanitär hjälp till Gaza.



israeler som passerar förbi.
Den sedvanliga trumorkestern dy-

ker upp och sätter fart på församlingen 
med rytmerna och sitt skanderande. 
Mestadels på hebreiska, men ibland 
även på engelska. ”One, two, three, 
four, occupation no more. Five, six, 
seven, eight, stop the violence, stop the 
hate”. En grupp av palestinska ungdo-
mar anländer och stämningen stegras 
hela tiden. På plakaten kan man bland 
annat läsa ”Stop Gaza Blockade”. En 
tyst minut hålls och några ljus tänds 
för att hedra de dödade. 

Efter ett tag blir det spänt läge. 
Polisen verkar inte ha den kontroll 
som den önskar över människomas-
san. En polis går runt och filmar alla 
deltagare. Fler poliser tillkallas och 
kravallstaket sätts upp. Själv blir jag 
påkörd av en israelisk taxibil som 
verkar strunta i att det är människor 
på gatan där han ska fram. Det ser ut 
som om han gör det med flit. 

Vid niotiden på kvällen haltar jag 
bort från platsen på min värkande 
fot för att ta mig ner till familjerna i 
Sheikh Jarrah, där jag ska avlösa en 
av mina kollegor. Det visar det sig 

att bosättarna tidigare på kvällen har 
slagit sönder en bil som tillhör en av 
palestinierna i området. Den familj 
som nyligen fick det positiva beskedet 
vid en rättegång att de inte behövde 
flytta ifrån sitt hus ännu på ett år. Att 
bosättarna inte hade tillräckliga bevis 
för att få överta huset.

Alla palestinier som jag pratar 
med är ledsna och de säger samma 

sak, att det är en sorglig och mycket 
dålig dag. De verkar mycket uppgivna 
och en säger till och med:

- Vad spelar det för roll att värl-
den är upprörda för vad som har 
hänt idag. Om ett tag så kommer ni 
ha glömt bort det. Det har hänt så 
många gånger förr.
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Den israeliska fredsrörelsen organiserade med kort varsel en demonstration som lockade ovanligt många.

FAKTA 
Rachel Corrie
23-årig amerikansk kvinna som dödades när hon försökte förhin-
dra den israeliska militären att riva ett palestinskt hus. Läs mer:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rachel_Corrie
http://www.rachelcorrie.org/
Emily Henochowicz
21-årig amerikansk kvinna som skadades svårt under protester 
mot Israels attack på hjälpsändningarna till Gaza. Läs mer:
http://www.imemc.org/article/58825

Internationell rätt
Läs mer om om internationell rätt:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8vekonventionerna
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationell_r%C3%A4tt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkr%C3%A4tt

Läs mer om den israeliska muren:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Israels_barri%C3%A4r_p%C3%A5_V
%C3%A4stbanken


