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Ekumeniska
Följeslagarprogrammet
i Palestina och Israel 

Ny placering i South Hebron Hills

Fakta om område C
Det här nyhetsbrevet fokuserar på de delar av Västbanken som tillhör område C. I samband med Oslo- 
avtalet delades Västbanken upp i A-, B- och C-områden, där område C nästan helt kontrolleras av israelisk 
miltär. Område C består till största del av palestinsk landsbygd och israeliska bosättningar. För de palestinier 
som lever i dessa områden präglas livet av husrivningar, brist på vatten och förlust av land till de många  
bosättningarna. Område C utgör omkring 60 % av Västbanken men glöms ofta bort av det internationella 
samfundet. Läs mer om uppdelningen av Västbanken på Diakonias hemsida:  
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=1215

I juni öppnade följeslagarprogram-
met en ny placering i South Hebron 
Hills på södra Västbanken. Det ut-
satta området präglas särskilt av hot 
och våld från ideologiskt motiverade 
israeliska bosättare och har hittills 
haft en mycket begränsad internatio-
nell närvaro. Området är så pass  
isolerat att EAPPI har ”upptäckt” 
byar som hittills varit okända för det 
internationella samfundet, under sin 
kartläggning av området. EAPPI är 
”ögonen på marken” och förser orga-
nisationer som FN med förstahands-
information om den humanitära  
situationen i olika byar och vittnes-
mål från bosättarattacker. Arbetet i 

området koordineras även med  
lokala organisationer som B’Tselem, 
Ta’ayush och Rabbis for Human 
Rights som också är aktiva i South 
Hebron Hills.  

Teamet på plats berättar om hur 
de ser att deras närvaro påverkar den 
israeliska militären att faktiskt ingri-
pa vid bosättarvåld, något som inte 
alltid annars är fallet, enligt lokal-
befolkningen. Förutom att med sin 
närvaro ha en dämpande effekt på 
våldsanvändning, ser också följesla-
garna att deras närvaro vid vägspär-
rar har ett särskilt värde. 

– Att stå vid vägspärrarna kl. 
04.00 på morgonen ger de förbipas-

serande ett vänligt ansikte i en för-
nedrande process, säger en av följe-
slagarna i teamet.

Följeslagarteamet i South He-
bron Hills har sin bas i Yatta, en stad 
med ca 100 000 invånare. Som första 
team har det varit en stor utmaning 
för dem att etablera programmet på 
plats och göra EAPPI känt för invå-
narna. Genom samtal med befolk-
ningen och genom ett flitigt spridan-
de av broschyrer om programmet på 
arabiska, har nu en betydande del av 
invånarna vetskap om programmets 
syfte. Det är a och o för program-
mets etablering att det finns en efter-
frågan och en tillit från lokalsamhäl-
let gentemot EAPPI som aktör. 

Den största utmaningen med  
placeringen, anser teamet, är att om-
rådet är så pass stort och att man inte 
kan vara överallt. 

– När vi befinner oss i en av de ut-
satta byarna och utgör en lugnande 
effekt på just den byn, har det hänt 
att vi fått information om att bosät-
tarna istället valt att trakassera en av 
de närliggande byarna, säger en av 
följeslagarna. 

En bild som illustrerar följeslaga-
rens ständiga utmaning: att hantera 
frustrationen över allt man inte kan på-
verka och samtidigt uppskatta de till-
fällen då närvaron har gjort skillnad. 

Resterna av ett tält som nyligen rivits av israelisk militär i byn Susiya. I bakgrunden en följeslagare. 
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27 skolelever gripna i Hebron

Det är onsdag morgon i östra Hebron. 
Innanför en israelisk vägspärr löper en 
lång väg. Vid denna tid på morgonen 
är den full av barn. Längs vägen ligger 
fem olika skolor, och kors och tvärs 
springer barn för att inte komma försent 
till den första lektionen.

Text & foto: Petter Gustafsson

Ur en smal gränd strömmar plötsligt 
tjugo israeliska soldater. De börjar gripa 
barn på vägen, barn som är på väg till 
skolan. Vuxna palestinier strömmar 
snabbt till, lärare som försöker skydda 
sina elever, föräldrar som försöker slita 
sina barn ur soldaternas händer. Det är 
lönlöst. Barnen grips och släpas, tvingas 
eller bärs iväg. Delar av gripandet 
filmas av den israeliska organisationen 
B´Tselem, www.youtube.com/
watch?v=PDaMlJVcMkA

   Vid en annan 
skola bara några 
hundra meter bort 
händer samma 
sak. Barn som 
skyndar till skolan 
stoppas och grips 
av soldater i full 
stridsmundering. 
Den morgonen 
saknar skolorna 
i östra Hebron 
totalt 27 elever 
i klassrummen, 
elever som istället 
för att sitta i en 
skolbänk med en 
bok i händerna 
spenderar dagen 
fängslade. Med 
våld förs pojkarna in i militärjeepar 
och förs iväg till olika polisstationer 

eller militärbaser. 
De arresterade 
pojkarna 
fotograferas, 
och polisen tar 
även barnens 
fingeravtryck.
   Två av barnen 
går i första 
klass. De är 
sju år gamla, 
och har precis 
börjat skolan. 
Ytterligare sex 
barn är tio år eller 
yngre. Barnen 
som är mellan sju 
och tio år gamla 
hålls fängslade 
i sju timmar. De 
får inte träffa 
sina föräldrar, 
de får inte träffa 
sina lärare och de 

får inte träffa advokater. De är helt 
utlämnade till poliser och soldater 
under sju timmar.
   De övriga nitton barnen är mellan 
elva och femton år gamla. De förs 
inte till någon polisstation utan 
istället till olika militära stationer. 
Där hålls fångna med handfängsel 
och ögonbindel. Även de förhörs 
upprepade gånger. Inte heller de får 
träffa sin familj eller någon annan 
vuxen. De har ingen med sig under 
förhören. De enda vuxna de träffar är 
andra arresterade palestinier. Vuxna och 
barn hålls inte separerade utan sitter 
fängslade tillsammans.
   Efter elva timmar släpps tolv av 
barnen fria. Då återstår sju barn i 
fängelse. Senare under natten släpps 
också fyra av dem fria, de resterande 
tre förs till Oferfängelset som ligger 
utanför Ramallah. En av dem heter 
Mohamad Fakhoury. Han är fjorton år 
gammal.

Fortsättning på nästa sida

Några av de barn som
 blev gripna och förhörda onsdagen 20 m

ars.                                      

Barnkonventionen
Inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet. 
Gripande, anhållande, häktning, fängslande eller andra 
former av frihetsberövande av ett barn skall ske i enlighet 
med lag och får endast användas som en sista utväg och för 
kortast lämpliga tid; 

Varje frihetsberövat barn skall behandlas humant och med 
respekt för människans inneboende värdighet och på ett sätt 
som beaktar behoven hos personer i dess ålder. Särskilt skall 
varje frihetsberövat barn hållas åtskilt från vuxna, om det 
inte anses vara till barnets bästa att inte göra detta och skall, 
utom i undantagsfall, ha rätt att hålla kontakt med sin familj 
genom brevväxling och besök; 

Varje frihetsberövat barn skall ha rätt att snarast få tillgång 
till såväl juridiskt biträde och annan lämplig hjälp som 
rätt att få lagligheten i sitt frihetsberövande prövad av 
en domstol eller annan behörig, oberoende och opartisk 
myndighet samt rätt till ett snabbt beslut i saken.

ur Barnkonventionen, artikel 37

http://www.youtube.com/watch?v=PDaMlJVcMkA


Mohamads bror Ayman följde sin bror till 
skolan när soldaterna plötsligt dök upp på 
vägen.
   - Jag såg hur de började gripa folk. Sen 
såg jag hur de tog min bror. Jag kunde inte 
tro mina ögon, han försökte ju bara gå till 
skolan.
   Efter att Mohamad förts iväg försökte 
Ayman desperat hitta sin bror. Han gick från 
polisstation till polisstation, från militärbas 
till militärbas utan resultat. Tillslut berättade 

en befälhavare för honom att hans lillebror 
blivit bortförd till Oferfängelset.
   - Jag blev helt förtvivlad. Om man förs 
till det fängelset är det allvarligt, man 
försvinner i minst sex månader. När jag kom 
hem berättade jag för min mamma vad som 
hade hänt, jag berättade att vi har förlorat 
Mohamad. Då började hon gråta.
   Mohamad är Aymans enda lillebror, en 
bror han tagit hand om sen han föddes. Men 
i fängelset kan Ayman inte längre skydda 

sin lillebror, och han är orolig för hur en ung 
pojke som Mohamad ska klara sig inlåst 
tillsammans med andra fångar:
   - Jag är orolig för att han ska bli skadad av 
dåliga människor i fängelset, av kriminella. 
Mitt hjärta är tungt.

Informationen har samlats in genom samtal med 
rektorer och lärare på de skolor där barnen går, 
samt genom samtal med några av de barn som 
blev gripna.

Följeslagarprogrammet 
Genom det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel kommer
människor från olika delar av världen som ekumeniska följeslagare för att stödja
de som arbetar för en rättvis fred. Syftet med närvaron är att dämpa våld, att främja 
respekten för folkrätten samt att genom praktisk solidaritet stödja utsatta grupper 
– såväl palestinier som israeler. 
 Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) är ett internationellt 
projekt som drivs av Kyrkornas Världsråd. Initiativet till programmet kom ursprungligen 
som en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem om en internationell närvaro i området. 
 Sveriges kristna råd är huvudman för SEAPPI och följande organisationer står bakom 
programmet i Sverige: Diakonia, Individuell Människohjälp, Justitia et Pax, KFUM, Kristna 
Fredsrörelsen, Sabeel Sverige, Sensus studieförbund, Socialdemokrater för tro och 
solidaritet, Studieförbundet Bilda, Svenska kyrkan, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, och 
Trossamfundet Gemensam Framtid. 

Ekumeniska
följeslagarprogrammet
i Palestina och Israel

Sveriges kristna råd
Box 14038, 167 14 Bromma
Besöksadress Gustavslundsvägen 18,
Alviks Torg
Tel 08-453 68 00
Fax 08-453 68 29
seappi@skr.org
www.skr.org/foljeslagare

Föreläsningar med följeslagare  

Markus Esbjörnsson är 
från Lerum. Han har 
bland annat arbetat med 
undernäringsproblematik 
inom FN:s World Food 
Programme. Markus har 
varit placerad i Yatta.

Monica Johansson bor i 
Stockholm. Hon har en 
juristexamen med fokus 
på mänskliga rättigheter. 
Monica har varit placerad 
i Jerusalem. 

Michele Prisco bor i 
Stockholm. Han har 
bland annat jobbat med 
nedrustning på Kristna 
Fredsrörelsen. Michele har 
varit placerad i Hebron.

Per-Åke Skagersten bor i 
Varberg där han undervisar 
i samhällskunskap, 
historia och religion. Per-
Åke har varit placerad i 
Jayyous.

Följeslagarna kommer gärna till din församling, förening, eller skola och berättar om vardagen på Västbanken och 
fredsrörelsen i Israel och Palestina. Föreläsningarna är kostnadsfria och bokas genom seappi@skr.org.


