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En GånG om året gör Palestinagrup
perna en temaskrift. Vi har till exempel 
skrivit om apartheid, utbildning och 
idrott. Allt med fokus på Västbanken, 
Gaza och Israel, och den långa kampen 
för ett fritt Palestina. Förra året handlade 
tidningen om hur det är att vara ung och 
leva under ockupation.

Den här gången är temat miljö.
Det är utan tvekan ett oerhört viktigt 

ämne – i synnerhet i Mellanöstern, som 
förutspås att drabbas hårt av klimatför
ändringarna. Det finns forskning som 
visar  att det redan har börjat hända. Det 
har länge varit svår torka i Nordafrika 
och runt östra Medelhavet. I Jemen och 
Libyen håller grundvattnet på att torka 
ut, och det varnas för att vattenkrisen 
snart kommer att vara ett faktum i hela 
regionen, när ett allt torrare och hetare 

klimat i kombination med de växande 
befolkningarna kommer att sätta ytterli
gare press på områdets naturresurser, 
inte minst vattnet.

Men ingenstans är läget så akut som i 
Gaza.

Bara några få procent av vattnet som 
pumpas upp ur Gazas brunnar anses 
vara säkert att dricka, och inom bara 
något  eller några år kan hela grund
vattenreservoaren vara så förorenad av 
saltvatten och utsläpp att den inte längre 
går att använda. FN varnar för att om 
inte något drastiskt görs omedelbart, så 
kommer det inte längre att vara möjligt 
att leva där om några år. Men även på 
Västbanken är situationen krisartad, i 
synnerhet i Jordandalen.

Knappast någon palestinier på de ocku
perade områdena har tillgång till så 

En ohållbar situation
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Fredagsbön på en gata i Gaza City sedan israel bombat moskén. Minareten bröts av och kraschade in i en annan byggnad.

anna och Catrin på gränsen till Gaza.
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mycket  vatten som Världshälsoorganisa
tionen rekommenderar, 100 liter per per
son och dag. Ojämlikheten mellan israe
lisk och palestinsk vattenkonsumtion är 
iögonfallande: Palestinierna på de ocku
perade områdena förbrukar ungefär 
70 liter  om dagen, och israelerna ungefär 
300 liter, alltså fyra gånger så mycket. I 
vissa områden tvingas palestinierna klara  
sig på så lite som 20 liter om dagen, vilket 
Världshälsoorganisationen klassar som 
ett minimum i katastrofsituationer. Om 
sjukdomar och epidemier hittills har kun
nat undvikas så beror det framför allt på 
att palestinierna köper vatten, men det 
innebär ytterligare en belastning på många 
familjers redan hårt pressade ekonomi.

Till klimat och vattenfrågan kan man 
dessutom lägga andra miljöfrågor som be
rör palestinierna; till exempel den otill

räckliga avloppsreningen i framför allt 
Gaza, Murens ingrepp i landskapet på 
Västbanken, de kemiska utsläppen från 
industrizonerna på Västbanken och i 
Negev  öknen och den giftiga asbesten som 
frigjorts från hus som bombats i Gaza. Då 
inser man att miljö utan tvekan är ett 
ange läget ämne för den som bryr sig om 
vad som händer i Palestina och Israel.

Men det är också ett ämne som är 
svårt att avgränsa och definiera när det 
gäller Palestina – det insåg vi när vi be
gav oss till Västbanken och Gaza för att 
samla  ihop material till den här tidningen .

när vi talar om miljö i Sverige så tän
ker nog de flesta i första hand på till 
exempel  utsläpp i luft och vatten, utfisk
ning och klimatförändringar, och för att 
värna om miljön försöker vi återvinna 

och källsortera, välja energisnåla alterna
tiv, åka kollektivt och kanske äta mindre 
kött. Men miljö handlar också om våra 
levnadsvillkor, de miljöer där vi bor och 
arbetar, vår livsmiljö.

Att få ett vapen riktat mot sig i en väg
spärr, att få sina tusenåriga olivträd ned
brända av en bosättare, att förlora sitt 
stipendium vid ett utländskt universitet 
eftersom man inte får tillstånd att lämna 
de ockuperade områdena, eller att tvingas  
växa upp utan att ha någon annan stans 
att leka än i ett flyktinglägers trånga grän
der är en del av den palestinska  livsmiljön.

Inte heller brukar vi tänka på arbets
löshet som miljöförstörande, men när 
den ligger på 70 procent som den gör i 
Gaza – den högsta i världen – så bryter 
den ned hela samhället, inte bara de 
enskilda  individerna. Bakom statistiken 
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finns en hel generation av ofta välutbil
dade och ambitiösa unga män och kvin
nor som aldrig har arbetat och som inte 
ens har hopp om att någonsin kunna få 
ett jobb. Deras – och deras vänners, 
barns och föräldrars desperation är lika 
giftig som resterna av vit fosfor från de 
israeliska bomberna, som i åratal kan 
lagras i Gazas jord efter en attack.

Miljö är ren luft och klart vatten, det är 
giftfri mat och förnybar energi, starka 
skal på havsörnens ägg, lekande torsk och 
öppna ängsmarker. Men det är också att 
kunna sova en hel natt utan att behöva 
väckas av israeliska soldater som bryter 
sig in i ditt hem för att arrestera någon i 
din familj, eller av bomber som faller över 
din gata. För den palestinske jordbruka
ren är det att kunna ge sig ut på sina åkrar 
utan att behöva undra om han ska 
komma  tillbaka, för fiskaren i Gaza att 
kunna ta upp sina nät utan att bli beskju
ten eller arresterad. För studenten är det 
att kunna välja utbildning och framtid 
och göra det bästa av sin begåvning, för 
arbetaren att kunna leva i värdig het och 
försörja sin familj. Miljö i en palestinsk 
kontext kan omöjligt handla enbart om 
till exempel vattenbristen på Västbanken, 
eller föroreningarna i Gaza; en bra miljö 
är också en fråga om att kunna leva utan 
rädsla, förtryck, hot och diskriminering.

På Samma Sätt är det omöjligt att när 
man talar om miljöproblemen i Palestina 
bortse från den kontext i vilken de har 
uppstått, nämligen den snart femtioåriga 

ockupationen och den genom gripande 
inverkan den har haft på varje del av det 
palestinska samhället.

En åtta meter hög och mer än 700 kilo
meter lång betongmur är ett enormt in
grepp i Västbankens natur. Men det hand
lar också om barn som inte kan hälsa  på 
sina morföräldrar, människor som inte 
kan ta sig till sina arbeten, ungdomar som 
inte kan nå sina skolor, pilgrimer som inte 
kan ta sig till kyrkor eller moskéer.

18 000 förstörda hem – vilket blev 
facit  efter Israels stora militäroperation i 
Gaza förra sommaren – är inte bara en 
aldrig förut skådad ödeläggelse av det 
urbana landskapet, det är också 100 000 
hemlösa människor och 500 döda barn. 
Det är fyra miljoner ton betong kross som 
måste röjas undan, el och vattenledning
ar som måste repareras, gator, torg och 
statliga institutioner som måste byggas 
upp. Men det är också människor som 
tvingades fly från sina hem utan att 
kunna  ta med sig något annat  än klä
derna de hade på sig, hela familjer som 
utplånades när deras hem bombades, 
ungdomar som blev vittne till hur syskon 
och föräldrar dödades, hundra tals sör
jande mödrar och hundratusentals barn 
med mardrömmar.

De 50 miljoner litrarna orenat avlopps
vatten som varje dag släpps ut i Medel
havet från Gazas stränder är inte bara en 
ekologisk katastrof utan också en mora
lisk, eftersom en viktig orsak till att 
renings verken inte fungerar är Israels 
blockad, som nu gått in på sitt nionde år.

Åkrarna som torkar ut på Västbanken 
eller bombas till kratrar i Gaza är inte 
bara en katastrof för de jordbrukare som 
lagt ned hela sitt liv på att plöja och så 
dem, de är också ett uttryck för den kamp 
som pågår om varje centimeter av landet 
i Palestina. På samma sätt är sopcontain
rarna som svämmar över i Östra Jerusa
lem inte bara en sanitär olägenhet och en 
fara för människors hälsa, de är också del 
av en medveten statlig strategi att driva 
bort stadens palestinska befolkning.

Det faktum att den svarta geten, av 
vars ull beduinerna väver sina tält, har 
blivit alltmer sällsynt i Israel har inte 
bara medfört en utarmning av öknens 
biologiska mångfald, det är också ett 
folk som i mötet med den israeliska sta
ten tvingats ge upp allt mer av sin tradi
tion och sin kultur.

DEn här tEmaSkriftEn handlar om 
den kamp om land och vatten som pågår 
dagligen i Gaza och på Västbanken, men 
även inne i Israel. Det handlar om hur 
såväl brunnar som naturreservat för
vandlas till vapen, och om hur det utrym
me där palestinier tillåts leva för varje år 
blir allt mindre, liksom hoppet om att 
hitta en fredlig lösning på konflikten.

Fred kan det bara bli den dag då pales
tinierna på Västbanken får kontrollen 
över sina egna naturresurser, när invå
narna i det palestinska Östra Jerusalem 
behandlas som om de vore lika mycket 
värda som sina grannar i den judiska, 
västra delen, och när ungdomarna i Gaza 
har samma möjligheter att utbilda sig, 
arbeta och fritt välja sina liv, som ungdo
marna i Tel Aviv.

DEt finnS knaPPaSt någon fråga 
som tjänar som en sådan kraftfull påmin
nelse om att landgränser i slutändan är 
irrelevanta, och artificiella, som miljön. 
Föroreningar bryr sig inte om linjer på en 
karta och grundvattenflöden stannar inte 
vid murar. Det kloakvatten som släpps ut 
i Gaza sköljer upp på Tel Avivs stränder, 
och de källfloder som finns i området 
måste räcka till båda folken.

I slutändan finns det ingen annan lös
ning på PalestinaIsraelkonflikten än att 
se till så att det blir möjligt att leva där, 
för både israeler och palestinier. Det är 
den enda utvägen, för både miljö och 
människor.

Catrin Ormestad
Anna Wester

Foto: a
nna W

ester



6

Vi lämnar inte vår mark

vi SvänGEr av vid Jeriko och åker 
några  kilometer i det sandfärgade land
skapet mot den lilla byn Fasayel. Det är 
väldigt torrt och de odlingar vi passerar 
ser törstiga ut. Men så plötsligt bländas vi 
nästan av grönskan. Där står rader med 
hundratals välmående träd följda av sol
cellspaneler och grönsaksodlingar. En bo
sättning. En illegal israelisk bosättning 
som blommar med hjälp av stulet pales
tinskt vatten. Så ser det ut i hela Jordan
dalen. 

Vi välkomnas av Fadja i det lilla cent
ret där organisationen Jordan Valley Soli-
darity (JVS) håller till, det bjuds på kaffe 
och vatten. Det är oerhört varmt, när
mare 40 grader, men lite svalare inne i 
huset även om där inte finns någon luft
konditionering. På väggarna hänger 
affischer  och målningar med organisatio
nens ledord ”Exist is to resist”. 

– Det beskriver allt vad vi står för, 
säger  Rashid som är koordinator för 
JVS. Vi lämnar inte vår mark. Bara att 
stanna  är ett sätt att göra motstånd mot 
ockupationen. 

Väggarna pryds också av foton från 
olika demonstrationer och en stor karta 
över Jordandalen. Det märks att centret 
är en naturlig samlingspunkt i byn, folk 
kommer och går.

faDja har bott 20 år i Fasayel. Hon 
säger  att det bästa med att bo i Jordan
dalen är känslan att äga sin egen mark. 
Och getterna, grönsakerna och frukten 
så klart. 

– Sen är det bra väder också och en fin 
atmosfär. Inte så stressigt som i städerna. 
Det är ett speciellt lugn här, säger hon.

Men problemen är desto fler. Fadja be
rättar att byn ligger mellan två bosätt

ningar och att Israel försöker få bort alla 
palestinier därifrån, så att bosättningar
na kan byggas ihop till en stor. De har 
redan rivit flera hus och många har fått 
en ”rivningsorder”, ett besked att deras 
hus är ett av dem som står på tur. Flera 
familjer i byn bor nu i tält. 

jorDanDalEn utGör 29 procent av 
hela Västbanken. Innan ockupationen 
1967 bodde runt 260 000 palestinier där 
och området var viktigt för odling av 
frukt och grönt som exporterades bland 
annat till Jordanien. I dag är det bara 
64 000 palestinier som bor kvar i dalen. 

Direkt efter 1967 förstördes tio byar 
helt och hållet, och människorna tvinga
des fly till Jordanien där de fortfarande 
bor i flyktingläger. 

50–60 procent av Jordandalen är israe
liskt militärområde och jordbrukarna får 
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på många ställen inte ens komma till sina 
marker. När det så kallade Osloavtalet 
undertecknades 1994 delades Västban
ken in i tre areakategorier, area A, B och 
C. Area A är de palestinska städerna som 
var tänkta att vara under palestiniernas 
egen kontroll, area B under palestinsk 
administration men israelisk militär och 
area C under total israelisk kontroll. 

95 ProcEnt av Jordandalen är klassad 
som area C, vilket innebär att palesti
nierna inte har rätt att bygga vare sig sko
lor, universitet, sjukhus eller bostäder där. 

– Vi har inte ens tillåtelse att bygga sol
celler, säger Rashid. Men folk gör det ändå. 

Ganska snart efter att ockupationen in
leddes började Israel förstöra palestinier
nas vattenkällor och ta kontroll över vatt
net. I dag kontrolleras 85 procent av 
vattnet i Jordandalen av Israel. De kon
trollerar hela Jordanfloden, varifrån pales
tinierna inte får använda en droppe vatten. 

Rashid är 33 år och kommer från en 
jordbrukarfamilj i byn Bardala i norra Jor
dandalen. Han berättar att Israel har gjort 
centrala delen av byn till militär område. 

– Min släkt brukade bygga brunnar, 
men sedan ockupationen började har 
Israel  grävt så djupt i marken för att 
bygga  nya brunnar, så att alla våra har 
torkat ut. Till en början gjorde vi en 

överenskommelse med det israeliska 
före taget som äger brunnarna, att vi 
skulle få 250 kubikmeter vatten per 
timme . I dag får vi endast 100, vilket inte 
räcker. Det har gjort att många familjer 
har gett sig av och flyttat till någon stad 
utanför Jordandalen. 

DEt finnS i dag 37 israeliska bosätt
ningar i Jordandalen. De används främst 
för odling men på senare tid har flera 
fab riker etablerats inne i bosättningarna. 
Det är inte så många som bor där, unge
fär 6 000–8 000 bosättare bor på väldigt 
stora ytor. 

Rashid berättar att många palestinier 
jobbar i bosättningarna, även barn. Rap
porten Ripe for abuse, från människo
rättsorganisationen Human Rights Watch, 
HRW, bekräftar att hundratals barn, hälf
ten av dem under 16 år, arbetar på bosätt
ningarna för att hjälpa sina föräldrar med 
försörjningen. Många gånger får barnen 
och ungdomarna utföra far liga arbets
uppgifter med kemikalier, maskiner och 
på höga höjder. De arbetar långa dagar , 
saknar försäkringar och lönerna  är långt 
under den israeliska minimi lönen. 

– I och med detta bryter de inte bara 
mot internationella lagar, utan även mot 
israelisk lag. Det är något vi försöker upp
märksamma omvärlden på, säger Rashid.

jorDan vallEy SoliDarity jobbar 
med ickevåldsmotstånd för att stödja 
byarna  i Jordandalen. Bland annat driver 
de en kampanj för rätten till utbildning 
och de har byggt flera skolor, trots att 
Israel  inte tillåter det och trots att de 
rivits  eller hotas  av rivning. De bygger 
också upp kliniker och hus med natur
liga och billiga material. De har nyligen 
byggt tre långa vattenledningar från stä
derna i närheten till area C för att ge 
några familjer  i Jordandalen vatten. De 
håller också workshops i rättigheter och 
vikten av solidaritet; hur man kan akti
vera sig genom ickevåldsmotstånd.

Rashid berättar att de är ett 30tal 
palestinier  som är aktiva i organisatio
nen och de får stöd av runt 200 interna
tionella volontärer varje år. En av volon
tärerna som är där nu är Joe från 
England. Han kommer in på centret, 
dricker en kopp te och pustar ut i den 
nästan olidliga hettan.

– Jag har precis varit ute och byggt på 
ett av husen, berättar han. Det är min 
tredje dag här och jag planerar att stanna 
i tio dagar. Hemma i England är jag aktiv 

Foton: a
nna W

ester

Bländande grönska från de illegala bosättningarna i Jordandalen.

Kontrasterna är slående mellan det torra landskapet och de blomstrande bosättningarna.
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i solidaritetsrörelsen för Palestina och jag 
kände att jag ville göra någonting kon
kret för att hjälpa till. Blir det demon
strationer så kommer jag att vara med på 
dem. 

jaG följEr mED Joe och Rashid ut och 
tittar på det senast byggda huset, en liten  
rund byggnad som endast tagit 24  tim
mar att få färdig. Allt tack vare en maskin  
som kan tillverka tegelstenar jätte snabbt. 
Det går inte att ta miste på att detta är 
något som Rashid är väldigt stolt över. 

– Det här är min idé och det är min 
bror som har byggt den. Tidigare gjorde 
vi tegelstenarna för hand och det tog 
lång tid. Med den här maskinen kan vi 
göra 600 tegelstenar på fyra–fem timmar 
och vi tillverkar dem med naturliga råva
ror som sand, gräs och vatten. Och billigt 
är det! 

– Med det här vill vi sprida hopp till 
folk och visa att vi aldrig ger upp, säger 
han och håller upp en av tegelstenarna. 
Att Israel kan fortsätta riva våra hus, 
men vi kommer att bygga upp dem om 
och om igen. Vi stannar på vår mark, och 
vi kommer att göra motstånd. Deras för
sök att döda vår kraft gör oss bara star
kare. Och vi lär våra barn detta. 

raShiD unDErStrykEr ockSå vik
ten av internationell solidaritet, och han 
och JVA anser att BDS – bojkott, des
investeringar och sanktioner är det vikti
gaste verktyget för internationella solida
ritetsorganisationer. 

– 40 procent av produkterna som till
verkas i bosättningarna går till den euro
peiska marknaden. Därför är BDS vik
tigt. Det är ett bra sätt att pressa den 
israeliska regeringen och att få fler i 
Europa  att lära sig mer om situationen i 
Palestina. 

Anna Wester 
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BDS
År 2005 undertecknade 170 palestinska organisationer ett upprop med en väd-
jan till omvärlden att införa bojkott aktioner mot israel så länge ockupation och 
apartheid fortgår. BDs är en effektiv påverkansmetod som bygger på ickev åld 
och BDs-uppropet stöds i dag av en växande internationell rörelse. 

BDs står för bojkott, desinvesteringar och sanktioner. Bojkott handlar om 
att inte köpa israeliska varor och des investering om att företag drar tillbaka 
investeringar som stödjer den israeliska ockupationspolitiken. sanktioner kan 
införas  av regeringar och institutioner, som EU och FN, för att markera att man 
inte accepterar statens politik. till exempel  handelshinder eller förbud mot 
militärt  samarbete.

rashid och Joe framför huset som bara tog 24 timmar att få färdigt.

rashid visar upp en av tegelstenarna som de tillverkat med den nya maskinen.
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när vi åkEr från Fasayel till norra 
delen  av Jordandalen, syns flera stora 
vattencisterner längs vägen och överallt 
går vattenrör tvärs igenom palestinska 
byar, ibland dragna genom de palestin
ska jordbrukarnas odlingar. Alla dessa 
rör leder till de israeliska bosättningarna, 
medan pale stinierna knappt har vatten 
att dricka. Vatten är det stora samtalsäm
net i Jordandalen och orättvisan är väl
digt påtaglig. Palestinierna tvingas köpa 
vatten dyrt från israeliska företag, trots 
att vattenkällorna ligger på deras egna 
marker. 

I Al Hadedyeh bor Abu Saquer tillsam
mans med sin familj och sina djur. De bor 
i enkla tält och jag får veta att de tidigare 
bott på andra sidan vägen några hundra 
meter därifrån, men att israeliska solda
ter har rivit deras hus och deras tält tre 

gånger. Varje gång har familjen byggt upp 
dem igen och hamnat närmare och när
mare  den bosättning som familjen nu ser 
från sin uteplats. På bergstoppen intill är 
en stor militärpostering med utkikstorn. 

vi Slår oSS ner bland hönor, duvor, get
ter och åsnor. En av sönerna kommer 
med te och kaffe. Abu Saquer pekar ner 
mot vägen där några israeliska stridsvag
nar precis passerar. 

– De har så kallade militärövningar, 
men jag ser det som militärattacker efter
som det är på vår mark, vi har papper på 
att vi äger den och de har inte frågat om 
lov. Men vi är bara vanliga människor 
utan någon organisation bakom oss som 
kan ta Israel inför rätta, så de kan göra 
precis vad de vill. De vet att vi är svaga 
och sårbara.

Abu Saquer berättar att norra Jordan
dalen var det område som först attac
kerades efter ockupationen 1967. 

– De trakasserade alla som bodde här. 
De dödade eller tog våra djur till fånga och 
låste in dem. För att få tillbaka dem var vi 
tvungna att betala stora summor pengar. 

De har fortsatt den här policyn allt 
sedan  dess och många har lämnat Jordan
dalen för att livet blivit för svårt. Och 
värst blev situationen efter Osloavtalet, 
när de klassificerade större delen av 
Jordan dalen som area C. 

Förutom att ockupationsmakten har 
förstört de kollektiva brunnarna genom 
att riva dem eller torka ut dem, är de 
natur liga dammarna där vatten samlades 
nu förgiftade av bosättningarnas avlopp 
och utsläpp. Abu Saquer berättar att de 
nu tvingas betala 27 shekel (1 shekel = 

Israel stjäl vattnet i 
Jordandalen

Foto: a
nna W
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abu saquer.
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cirka 2 svenska kronor) per kubik meter 
vatten. 

Det är inte bara vattensituationen som 
gör livet svårt för palestinierna i Jordan
dalen.

– De ger sig också på våra betesmarker, 
så att vi inte ska kunna flytta runt våra 
djur så som vi alltid har gjort. De förkla
rar dem som stängda militärområden, 
trots att vi har papper på att det är vår 
mark. Sen har de klassat vissa områden 
som naturskyddsområden eller national
parker, berättar Abu Saquer och slår ut 
med armarna. 

Han blir väldigt arg när han pratar om 
detta. När man hör om ett naturskydds
område förknippar man det med något 
fint och bra. Men så är det inte här. 

– Varje år bränner soldaterna upp top
parna på bergen, så att det inte ska finnas 
något för djuren att äta där. Vad är det 
för naturskyddsområde?

DE Som bor i norra Jordandalen drab
bas också hårt av att det inte finns några 
sjukhus eller riktiga kliniker och att 
ambu lanserna ofta fastnar i någon av de 
sju vägspärrarna som man måste passera 
för att ta sig till dalen. Jag får höra många 
tragiska historier om människor som 
dött på grund av att de inte fått hjälp till
räckligt snabbt och om kvinnor som 
tvingats föda sina barn i vägspärren. 
Hälsa är ett stort problem och många 
skadas av farliga saker som militärerna 
lämnar efter sig. 

– En av mina söner dog när han var åtta 
år, berättar Abu Saquer. Han ramlade av 
en traktor och det tog sex timmar innan  
ambulansen kom, och vi släpptes inte ut 
från checkpointen. Så han förblödde. 

Han är också oroad över den yngre 
gene rationen som bor i området, efter
som Israel inte tillåter några skolor i 
area C. De få som ändå finns, räcker inte 
för alla barn. Alla vill utbilda sina barn, 
och det enda alternativet är då att skicka 
dem till Tubas som egentligen bara ligger 
12 kilometer från där de bor, men med 
alla avspärrningar och vägspärrar blir 
det 40 kilo meters resväg dit. Familjerna 
tvingas hyra hus i Tubas där barnen bor 
under terminerna. 

– Barnen och ungdomarna bor där 
utan uppsikt från föräldrarna, vi får ingen  
möjlighet att uppfostra våra barn. Det 
har visat sig att 90 procent struntar att gå 
till skolan. Det förstör en hel generation. 

I dag bor det 13 familjer i området, 
tidi gare bodde där 30. Familjen Saquer 

är 27 personer. Jag frågar hur många 
som bor på bosättningen som ligger all
deles intill familjens tält. 

– De är 35 personer som bor där, men 
man skulle kunna tro att de är flera tusen. 
De har fina hus, skola, swimmingpool, 
infrastruktur och transportsystem. På vår 
mark. Och de använder vårt vatten!

abu SaquEr är 64 år. Han har bott i 
Al Hadedyeh sedan han var tre år. 

– Bosättningen kom hit 1978 och då 
var vi redan här. Det är vår mark. Och 

bosättningen är olaglig, till och med en
ligt internationell lag. 

– Jag är inte en intellektuell person, jag 
har bara gått i skolan till årskurs 10. 
Men jag har lärt mig av livet. Jag är inte 
politiker, det är inte mitt ansvar att etab
lera en palestinsk stat. Jag ser alla som 
lämnade sin mark och blev flyktingar i 
Libanon och Syrien, de lider mer än jag 
gör. Det jag kan göra är att stanna på 
min mark. Jag har min värdighet. Visst 
lider jag, men jag har min mark. 

Anna Wester

Foton: a
nna W

ester

abu saquer och en av hans söner.

Familjen saquer tvingas köpa vatten från israeliska företag, eftersom israel förstört 
deras brunnar.
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PalEStina-iSraElkonfliktEn hand
lar om mark, men också om vatten. I ett 
av världens torraste och kargaste om
råden är tillgången på vatten en fråga om 
överlevnad. Det var något som stod klart 
för de judar som i slutet av 1800talet  
började drömma om att upprätta en egen 
stat i dåvarande Palestina, för att slippa 
undan antisemitismen i Europa . De visste 
att vattenfrågan var avgörande för att det 
nya landet skulle bli livskraftigt och 
kunna  bereda plats åt nya immigranter. 
Jewish  Agency bildade redan på 1920ta
let en kommitté som skulle undersöka hur 
Palestinas  vatten resurser bäst skulle 
kunna  utnyttjas, och jordbruk bedrivas i 
ett land som till stora delar bestod av 
öken. Vissa sionistiska ideologer ansåg att 
om den judiska staten skulle kunna ut

vecklas ekonomiskt måste  den ha kontrol
len över Galileiska sjön och Jordanfloden. 

Så blEv DEt 1967, när Israel ockupe
rade Västbanken och Golanhöjderna.

Vattenfrågan kom ända från början att 
spela en viktig roll i konflikten mellan 
israeler  och araber. Frågan om hur Israel, 
Syrien och Jordanien skulle dela på vatt
net i Jordanfloden och Yarmoukfloden 
gav genast upphov till spänningar. Detta 
anses till exempel ha varit en av de fakto
rer som ledde fram till Sexdagarskriget 
1967, då Israel förutom Västbanken och 
Golanhöjderna även ockuperade Gaza, 
Östra Jerusalem och (fram till 1982) 
Sinai halvön. Detta innebar inte bara att 
Israel fyrdubblade sitt territorium; det 
fördubblade också sina vattenreserver. 

Bland annat hade man nu kontrollen över 
källflödena till Galileiska sjön och Jordan
floden, liksom de viktiga grundvattenkäl
lorna, så kallade akviferer, på Västbanken.

EftEr kriGEt utfärDaDE Israel ett 
antal militärorder, vilkas syfte var att 
överta kontrollen över de palestinska 
vatten resurserna. Vatten förklarades 
vara en fråga om nationell säkerhet för 
Israel, och det infördes stora föränd
ringar i hur Västbankens vatten fördela
des. Tidigare hade vattnet använts av pa
lestinska bönder och hantverkare, nu 
skulle det räcka till en modern stat som 
hade ett vattenkrävande jordbruk och en 
växande industri och som hela tiden fick 
ta emot nya immigranter från till exem
pel Arabvärlden och senare Ryssland.

Kampen om vattnet
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Palestinierna tilläts inte längre borra 
brunnar, dra vattenledningar eller bevatt
na sina fält utan tillstånd från den mili
tära befälhavaren i området. Före 1967 
fanns det över 200 brunnar på Västban
ken, enligt den palestinska organisatio
nen Arij. Efter kriget förstördes 140 pum
par och brunnar i Jordandalen och det 
blev mycket svårt att få tillstånd att gräva 
nya. Existerande brunnar förseddes med 
en mätare, så att förbrukningen kunde 
övervakas och ett kvotsystem införas. 
Allt som rörde vattenförbrukning på 
Västbanken måste godkännas av Israel . 

Trots att det enligt internationella lagar  
inte är tillåtet för en ockupationsmakt att 
exploatera ett erövrat område använder 
Israel över 70 procent av Västbankens vat
ten. 10 procent går till bosättarna och pa
lestinierna får de resterande 17 procenten. 

Bosättningarna är ofta byggda på de 
vattenrikaste platserna och Muren har 
gjort att viktiga brunnar och källor sku
rits av från de palestinska byarna. Detta 
har gjort det svårt för palestinierna att 
utveckla jordbruket och industrin och 
har påverkat deras livskvalitet och hälsa. 
Det har dessutom gjort dem ännu mer 
beroende av Israel. 

när frEDSProcESSEn inlEDDES i 
början av nittiotalet ansågs vattenfördel
ningen vara en av de svåraste frågorna 
att lösa, och sköts upp till vad som skulle 
ha blivit slutförhandlingarna. Israel er
kände i princip palestiniernas rätt till 
vatten, men de erbjöd dem aldrig kon
trollen över sina egna källor. 

Osloavtalet lät den ojämlika vattenför
delningen på Västbanken bestå; det vill 
säga Israel fick fortsätta att pumpa upp 
80 procent av vattnet. En anledning till 
att palestinierna godkände detta var att 
det egentligen bara var meningen att 
Osloavtalet skulle gälla i fem år, sedan 
skulle ett permanent avtal förhandlas 
fram, men så blev det aldrig.

Den orättvisa –  och för palestinierna 
otillräckliga – vattenfördelningen är en 
daglig påminnelse om hur Israel lägger 
beslag på deras land och vatten, och hur 
de diskrimineras. I Israel används vattnet 
ofta som en symbol i politisk propagan
da där det utmålas som att araberna för
nekar dem vattnet, vilket skulle hota lan
dets existens.

För många hydrologer och miljöakti
vister ter sig striden om de palestinska 
vattenkällorna absurd och kontrapro
duktiv. De menar att vattenfrågan, precis 

som Mellanösterns floder och akviferer, 
överskrider landgränser och politiska in
tressen, och att det är i allas intresse att 
se till att grundvattenreservoarerna skyd
das och att de existerande naturresurser
na utvinns och fördelas på ett rättvist, 
hållbart och ansvarsfullt sätt.

iSraEl är i dag mindre beroende av 
Västbankens vatten, sedan det gjort stora 
framsteg med desalinering – det vill säga 
den teknik som gör det möjligt att utvin
na färskvatten ur havsvatten. 70 procent 
av allt vatten som förbrukas i Israel kom
mer i dag från desalineringsanläggningar, 
eller är renat, återvänt avloppsvatten som 
används till bevattning i jordbruket. Men 
desalinering är kontroversiellt; det är till 
exempel mycket energikrävande, och det 

finns forskare som varnar för att det inte 
är en hållbar metod för att utvinna stora 
kvantiteter färskvatten. Det är dessutom 
mycket dyrt.

I takt med att befolkningen ökar kom
mer frågor om hållbarhet och miljöskydd 
att bli allt angelägnare, både i Israel och på 
de palestinska områdena. Och vilka pro
blem som än finns på Västbanken så är de 
värre i det tätbefolkade Gaza, som länge 
plågats av en allt snabbare accelererande 
vattenkris. Enligt en FNrapport kommer 
Gazas akvifer, på grund av överförbruk
ning med resulterande inflöde av salt
vatten, att vara obrukbar redan nästa år, 
2016. Om det blir omöjligt att leva i Gaza 
får det konsekvenser inte bara för Israel 
och Västbanken utan för hela regionen .

Catrin Ormestad

Foton: a
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övEr hEla väStbankEn slingrar den 
sig fram, kors och tvärs genom städer, 
byar och odlingsmarker. Som ett gigan
tiskt monument och en ständig påminnel
se om ockupationen står Muren där, och 
den påverkar varje del av männi skors liv. 
Eller egentligen är det mer korrekt att säga 
murarna, för det är flera murar i olika 
skepnader. På vissa ställen är det en sex till 
åtta meter hög mur i betong , på andra stäl
len är den i form av ett stängsel med vakt
torn och patrull vägar där de israeliska 
soldaterna kan åka med sina stridsvagnar. 

Det är på väldigt få ställen som 
murarna  går längs den så kallade gröna 
linjen, det som internationella samfundet 
erkänt som gräns till Israel, utan till 
största delen är den byggd på palestinsk 
mark. Det är därför Internationella dom
stolen i Haag för över tio år sedan, i juli 
2004, i en dom förklarade Muren olaglig 
enligt internationell rätt. Men trots dom
slut och krav på att den skulle rivas, är 

den nu nästan helt färdigbyggd, 750 kilo
meter lång. 

På så gott som varje bördig bergstopp 
på Västbanken ligger det en israelisk bo
sättning. Precis som Muren har de byggts 
i strid med internationell rätt, på stulen 
palestinsk mark. I dag bor det 600 000 
israeliska bosättare i Palestina, med kon
troll över totalt 61 procent av Väst banken. 

Muren och bosättningarna, liksom 
militär områden och Israels politik att 
konfiskera palestinsk mark har haft en 
stor inverkan på det palestinska landska
pet och miljön. Genom att kontrollera 
och exploatera de palestinska natur
resurserna har Israel skapat en ohållbar 
situation på Västbanken, och begränsat 
palestiniernas möjligheter att arbeta för 
en hållbar utveckling. 

Den palestinska organisationen Applied  
Research Institute, Arij dokumenterar 
ockupationens påverkan på miljön och de 
arbetar också för att öka kunskapen om 

miljöfrågor hos palestinierna. Bland annat  
utbildar de människor i vad som faktiskt 
går att göra lokalt för att värna miljön, 
och de försöker lyfta frågan politiskt då 
den genom åren har nedprioriterats på 
grund av den svåra situa tion som råder 
på de ockuperade områdena.

Enligt Arij gör splittringen av det pales
tinska landskapet att många växt och 
djurarter har utrotats. De skogar som har 
funnits, både naturliga och inplanterade, 
har förstörts av Israel då de har konfiske
rats och gett plats åt murar och bosätt
ningar eller förklarats som militär område. 

En bit utanför Betlehem fanns fram 
till 1996 ett stort grönområde, det enda i 
området. Det konfiskerades av Israel för 
att göra plats för bosättningen Har Homa. 
Området rensades på vartenda träd, 
bland annat höggs runt 60 000 pinje träd 
ner. Abu Ghnaim var en oas för biologisk 
mångfald på Västbanken, flera typer av 

Miljöfarlig ockupation
Foto: a

ctivestills
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växter var beroende av dess ekosystem. I och med konfiskering
en av Abu Ghneim försvann flera växtarter och en mängd vilda 
djur, som fåglar och ödlor, hotades när deras skog försvann. 

De israeliska bosättningarna på bergstopparna tillåts dumpa 
obehandlat avlopps vatten och sopor på Västbanken, vilket för
orenar de palestinska jordbruksmarkerna och hotar grundvatt
net. Detta leder till enorma miljö och hälsoproblem. Så gör 
också de industrizoner som Israel har byggt upp på Västban
ken. I den största industri zonen som ligger bredvid bosättning
en Ariel, finns 120 fabriker som mestadels håller på med miljö
farliga ämnen. 

Eftersom industribosättningarna inte behöver följa israeliska 
miljölagar är det attraktivt att lägga just sådana fabriker på 
palestinsk mark, där de sedan dumpar det giftiga avfallet. Bland 
annat dumpas aluminium, batterier och plast. 

om murEn Står som ett stort israeliskt maktmonument 
över ockupationen, är olivträden runt omkring på Västbanken 
symbolen för Palestina; identiteten och kampen. Det långsamt 
växande oliv trädet har en viktig kulturell betydelse för palesti
nierna, men också ekonomisk. Runt 80 000 palestinska famil
jer tjänar sitt levebröd genom olivodlingen. 

Därför slår israelernas konfiskering av olivodlingarna hårt. 
Sedan ockupationen började 1967 har Israel konfiskerat unge

fär 1,2 miljoner palestinska olivträd och hundratusentals frukt
träd. Odlingsmarkerna har ersatts med olagliga israeliska bosätt
ningar, murar, fabriker och militärområden. Tusen år gamla 
olivträd har dragits upp och konfiskerats för att ge plats åt bosät
tarnas vägar, telenät och vattenbrunnar. Det hör också till varda
gen att bosättarna sätter eld på, eller stjäl palestiniernas olivträd.

De palestinska bönderna riskerar inte bara att få sina träd 
konfiskerade, de hind ras från att nå sina marker på grund av 
muren och vägspärrar. De är ständigt under hotet att bli be
skjutna när de är på sina marker. 

Trots att palestinierna har internationell rätt på sin sida, så 
skyddas inte de palestinska olivodlarna av det internationella sam
fundet. Istället är det solidaritetsorganisationer världen över, som i 
samarbete med palestinska organisationer, driver kampanjer för 
att stoppa förstöringen av olivträd och för att nyplantera där det 

redan skett. Varje år under olivskörden åker internationella akti
vister till Västbanken för att hjälpa till att fungera som skydd mot 
bosättarnas attacker. En viktig solidaritetshandling. 

Anna Wester

Foto: a
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Muren i Betlehem.

av naturområdet abu Ghneims grönska finns ingenting kvar.

Foto: a
rij
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DEt tar bara ett ögonblick att förlora 
allt du äger. Det fick Amal Wahaden 
erfara  i juli förra året, när israeliska 
stridsvagnar rullade över Gazas gräns. 
Hon och hennes make Ashraf och deras 
nio barn är bara några av de gazabor 
vars hem förstördes under vad som kom 
att bli den blodigaste och mest omfat
tande israeliska militäroperationen i 
Gaza någonsin, sommaren 2014.

Förhållandet mellan israeler och pales
tinier hade varit spänt ända sedan april, 
när den USAledda fredsprocessen bröt 
samman, sedan Israel – i strid med åta
ganden som man hade gjort när förhand
lingarna inleddes – vägrat att i en good
willgest släppa 26 palestinska fångar. 

Uppladdningen började redan på för
sommaren, då några Hamasaktivister på 
Västbanken kidnappade och dödade tre is
raeliska tonårspojkar som studerade på en 
yeshiva, en religiös judisk skola, i en bosätt
ning i Hebron. Trots att den högre Hamas
ledningen inte hade haft någon kännedom 
om aktionen genomförde Israel  omfattande 
razzior, framför allt mot islamister, på Väst
banken. Hamas i Gaza protesterade genom 
att skjuta raketer mot Israel. Spänningen 
steg ytterligare när några israeliska  män 
kidnappade en palestinsk 16årig pojke i 
Östra Jerusalem och brände honom levan
de, som en hämnd för de tre yeshivastuden
terna. Händelsen ledde till kravaller i fram
för allt Jerusalem och fler raketer från Gaza.

i början av juli inledde Israel en offen
siv mot Gaza som skulle komma att pågå 
i 51 dagar. Mer än 2 200 palestinier 
dödades . Av dessa var minst 1 480 civila, 
av vilka mer än 500 var barn och 280 
kvinnor, enligt FN. 18 000 hus förstör
des, och nästan 500 000 människor var 
på flykt när striderna pågick. 71 israe ler 
dödades , av vilka 66 var soldater. De 
uppskattningsvis 4 000 raketerna som 
Hamas sköt mot Israel åsamkade liten 
skada, och livet i Tel Aviv, Ashkelon och 
Jerusalem återgick till det normala, så 
snart ett eldupphöravtal ingicks i slutet 
av augusti . 

I Gaza däremot finns det knappt en 
gata där man inte ser spåren efter kriget. 

”Vi var säkra på att vi inte 
skulle leva till morgonen”
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amal Wahaden och hennes dotter sausan.



16

I gränsområden som Rafah, Shujaiya och 
Beit Hanoun jämnades hela kvarter med 
marken. De flesta av de över 100 000 
som blev hemlösa har hyrt nya lägen
heter eller flyttat in hos släktingar, men 
10 000 bor fortfarande kvar i UNRWA:s 
skolor. Snart ett år efter kriget har åter
uppbyggnaden ännu inte kommit igång. 
En del familjer har flyttat tillbaka till rui
nerna av sina bombade hus, andra har 
gjort som familjen Wahaden och tagit sitt 
öde i egna händer. I stället för att vänta 
på hjälp från FN eller någon bistånds
organisation köpte Amal och Ashraf en 
container som de ställt upp på en bit land 
som ägs av Amals familj, lite längre bort 
från gränsen än där de bodde förut. De 
har ännu inte vågat återvända till sitt 
hus, annat än för att inspektera förödel
sen. De har ändå inga pengar till åter
uppbyggnaden.

amal lyftEr uPP babyn Hanan i knäet  
och gungar henne. Hon är bara nio 
månader , född efter kriget. Vi möter Amal 
och några av hennes barn när vi slår följe 
med ett team från Gaza Community 
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Babyn Hanan föddes kort efter förra sommarens krig.

Mer än 18 000 hus förstördes under israels stora attack på Gaza sommaren 2014.
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BLOCKADEN 
Ett år efter kriget är över 100 000 gazabor fortfarande hem-
lösa. inte ett enda av de 18 000 husen som bombades 2014 
har byggts upp. Orsaken är den blockad som israel införde 
mot Gaza 2007, då Hamas tog över makten. sedan dess 
råder det hårda restriktioner bland annat på hur mycket 
cement  och annan byggmaterial som får föras in i Gaza. 
israel  vill inte att de militanta grupperna ska bygga tunnlar 
och bunkrar, men sanktionerna drabbar alla i Gaza som inte 
har någon möjlighet att reparera eller bygga upp sina hem. 

israels blockad har även krossat Gazas ekonomi, till exempel 
genom att förbjuda export och import av råvaror till indu-
strin. Gaza har i dag världens högsta arbetslöshet och runt 80 
procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. isra-
el, som tillsammans med Egypten kontrollerar Gazas gränser, 
kust och luftrum, låter bara undantagsvis någon palestinier 
lämna Gaza. inte ens sjuka som behöver vård på Västbanken 
eller utomlands får alltid utresetillstånd. ”Världens största ut-
omhusfängelse”, kallar palestinierna själva Gaza.

Mental Health Programme (GCMHP ) 
som gör hembesök hos familjerna i norra 
Gaza, för att avgöra vilka som behöver 
hjälp. Amal medger att hon ibland har 
svårt att sova och att hon oroar sig för 
sina barn, och aptiten har det inte varit 
mycket med sedan kriget. Ändå vägrar 
hon att se sig och sin familj som offer.

– Vad som än händer så tackar vi Gud. 
Det är en prövning från Honom.

runt containErn har ett plåtstaket 
rests, och i en inhägnad bräker några får. 
Innan kriget hade Amal och Ashraf en 
hel liten flock på ett fyrtiotal djur. I likhet 
med många andra unga gazabor hade de 
ingenting när de gifte sig, men de fick 
hjälp att komma igång av den palestin
ska Jordbruksunionen, som gav dem fyra 
får. Tackorna lammade, och efter några 
år kunde familjen leva av sina får. De 
hade även några bikupor. Sina besparing
ar investerade de i sin rörelse och i sin 
lägenhet, som låg i ett fyravåningshus 
nära Gazas norra gräns till Israel. 

Det var framför allt fåren som Ashraf 
oroade sig för, när kriget kom. Amal 
berättar  med ett småleende hur han tog 
upp fem tackor som var dräktiga i deras 
våning . Fåren bodde med familjen och 
lammade i deras vardagsrum, medan 
Gaza brann runt omkring dem. 

De stannade i sitt hem så länge de 
vågade , även när flygattackerna fick väg
garna att skaka. Men när den israeliska 
markoffensiven inleddes insåg Amal att 
de måste ge sig av, och hon bad sin man 
att leta rätt på ett ställe dit de kunde fly. 
De togs emot av en vän till Ashraf i Gaza 
city, där de och de åtta barnen fick dela 
på ett rum. Där fanns dessutom andra 
flyktingar, så det var mycket trångt, och 
även om de var tryggare där än i sitt eget 
hem var de, precis som de flesta andra 
gazabor, varje natt säkra på att de inte 

skulle leva till morgonen när de låg 
sömnlösa och lyssnade till explosionerna .

Svårast var det för Amals nioårige son, 
som sedan tidigare har psykiska pro
blem, är inåtvänd och har svårt att han
tera förändringar. Han är van vid att titta 
mycket på TV, men under  kriget fanns 
det bara el under några få timmar om da
gen, och om TV:n kunde slås på tittade 
de bara på nyheterna.

Muhammed kommer genast ut ur con
tainern för att hälsa på oss, när vi slår oss 
ned på stolarna som Amal ställt ut under 
ett solskydd. Han är en storbyggd pojke, 
blek av all tid som han tillbringar inom
hus framför sina favoritprogram på TV, 
men han ler när han skakar våra händer 
och verkar ha återfått sin inre trygghet 
och livsglädje. 

DEt är värrE med hans äldre bror, 
19årige Khaled. Han har inte varit sig 
själv sedan förra sommaren, berättar 
Amal för GCMHP:s terapeuter. Han har 
haft synstörningar och varit psykiskt in
stabil. Innan kriget var det meningen att 
han skulle gifta sig, men bröllopet är in
ställt nu. Under kriget slutade han till 
och med att utföra sina böner, något som 
han alltid hade varit noggrann med.

– Det var som om vi förlorade vår tro, 
förklarar Amal. 

12åriga Sausan har också haft svårt att 
lägga kriget bakom sig. Hon brukade all
tid vara bäst i klassen, men nu har hennes 
betyg sjunkit. Hon svarar allvarligt på 
GCMHP:s frågor, och berättar att hon 
hela tiden känner sig så ledsen. Mest av allt 
sörjer hon familjens får. De kunde omöjligt 
ta med sig djuren när de flydde, och bara 
två av de 40 fåren överlevde kriget.

Sausan brister i gråt varje gång hon ser 
deras gamla hus, berättar Amal. 

Ingenting gick att rädda därifrån. 
Stridsvagnarnas artilleri fick lägenheterna  

att brännas ut, sedan kom stridsflyg
planen och bombade ruinerna.

– Men vi tackar ändå Gud, säger Amal. 
Alla har det svårt, inte bara vi. 

Som månGa anDra kvinnor i Gaza 
har hon försökt göra det bästa av situa
tionen och inrett containern så gott hon 
kunnat, med mattor och kuddar på golvet 
där familjen kan vila, en liten TV, och ett 
renskrubbat kök med kryddburkar i 
prydliga rader på hyllorna. De har till och 
med kostat på sig att klä containerns nak
na plåtväggar med träpanel. Det var dyrt, 
men Amal tycker att det var värt det. 

– Vi kan komma att bli kvar här länge.
På den lilla gårdsplanen har de sina får, 

förutom de som överlevde kriget, tre  
nya som de fått av Jordbruksunionen. 
Tackorna  har redan lammat. De har 
dessutom några hönor och ankor, och i 
den torra jorden har de planterat gurka, 
tomater och aubergine. Det är en ny bör
jan för familjen Wahaden, ännu en. 

Amal rycker på axlarna när hon får 
frågan om hon är orolig för att det ska 
bli en ny attack.

– Förut var vi rädda att vi skulle för
lora det vi hade – och det gjorde vi. Nu 
har vi bara den här containern, och den 
bryr jag mig inte om i fall vi blir av med.

Amal vet bättre än de flesta att de ändå 
har haft tur, jämfört med många andra i 
Gaza. Under kriget tog israeliska soldater 
över hennes kusiners hus. Männen i famil
jen samlades ihop och fördes iväg, men de 
släpptes senare vid gränsen till Israel. 
Kvinnorna hölls emellertid kvar i huset. 
När soldaterna lämnade dem för en stund, 
bombades huset och elva kvinnor och 
barn i samma familj  dödades.

– Jag har ingenting att klaga över, säger  
Amal innan vi går. Jag har förlorat allt, 
men mina barn är fortarande vid liv.

Catrin Ormestad
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DEt är Svårt att tro att det är ett år 
sedan Israels senaste krig mot Gaza när 
man passerar de hårdast drabbade områ
dena. Överallt är det ruiner av sönder
bombade hus, på vissa ställen är det bara 
en hög grus kvar av det som för bara ett 
år sedan varit någon familjs hem. Det är 
som att rädslan och smärtan från de 
51 dagarna när israeliska stridsflyg bom
bade dag och natt, hänger kvar i luften. 
Och de byggnader som återstår är fulla 
av kulhål från striderna på marken.

Det är varmt och fullt av flugor i den 
container som numera är familjen Houdas  
hem i Beit Hanoun i norra Gaza. De har 
klätt väggarna med tyger och på golvet lig
ger madrasser och kuddar, som vi blir bjud
na att sätta oss på. Där finns inga möbler 
alls. Innan kriget bodde familjen, mamma 
Mouna, pappa Hatem  och deras barn, i ett 
fyravåningshus som bombades sönder.

Hatem lyser upp när han pratar om 
familjens  gamla hus:

– Det var inget vanligt hus. Det var ett 
mycket, mycket vackert hus, säger han 
med stolthet i rösten.

i DaG är krisgruppen från Palestinagrup
pernas samarbetspartner Gaza Community  
Mental Health Programme (GCMHP ) på 
besök för att höra hur det är med familjen, 
och då speciellt barnen. GCMHP arbetar 
bland annat med trauma bearbeting. I van
liga fall utgår de från kliniker runt om i 
Gaza, men efter kriget kunde de inte han
tera allt därifrån. De har också kunnat 
konstatera att många som verkligen behö
ver hjälp av olika anledningar inte sökt sig 
dit, varför de nu gör hembesök. De är ett 
team på tre socialarbetare som i dag besö
ker Beit Hanoun, där människor drabba
des oerhört hårt av kriget. 

De möts av berättelser om rädsla, för
tvivlan och sorg. Krisgruppen lyssnar, 
kommer med råd och innan de går erbju
der de familjerna vidare hjälp. Alla får ett 
kort med ett telefonnummer, en ”hot
line”, dit de kan ringa dygnet runt om 
det är någonting de vill prata om eller om 
de har någon fråga. 

Familjen Houda tvingades fly med en
dast de kläder de hade på sig. De tvingades 
lämna allt de ägde i huset, som pengar  och 
viktiga dokument. Leksaker och kläder. 

Den israeliska armén släppte ner flyg
blad i området med varning för bomb
attacker, men det var först när soldaterna 
ringde till en av grannarna och beord
rade dem att lämna sitt hus som också 
familjen Houda beslutade sig för att fly. 
De hann inte packa ihop några saker, då 
en missil bara kort efter telefonsamtalet 
slog ner i grannhuset.

”Jag saknar mitt hem.  
Mina saker och mitt liv”
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14åriga Mohammed sitter tyst länge, 
men när Mouna berättar om hur de 
flydde  för sina liv, visar han ett ärr på 
halsen från att han träffades av granat
splitter under flykten. 

Mohammed säger att han tänker 
mycket på det som hände, att tankarna 
hela tiden för honom tillbaka till den där 
dagen när de lämnade huset och han träf
fades av splitter från bomben. Han 
drömmer ofta om att israelerna attacke
rar honom. Då vaknar han, dricker ett 
glas vatten och somnar om. 

– Jag saknar mitt hem. Mina saker och 
mitt liv, säger Mohammed. Mest saknar 
jag min dator. 

Han tror inte att han någonsin kom
mer att få en egen dator igen. 

hEla familjEn måDDE väldigt dåligt 
under hela tiden som attackerna pågick, 
barnen hade svårt att sova och var stän
digt oroliga. Hatem berättar för kris
gruppen att han märker stor skillnad på 

Mohammed från före kriget och nu, att 
han har svårt att koncentrera sig och har 
dålig aptit. Och så mardrömmarna. 

Häromdagen var det återigen israe liska 
stridsflyg i luften som släppte bomber inte 
långt från Beit Hanoun. Barnen blev 
skräckslagna och Mounas första reaktion 
var att samla ihop alla kläder för att inte 
förlora dem igen. För människorna i Gaza 
har kriget egentligen aldrig tagit slut. 

Dr Sami Owaida är barnpsykiatriker 
och arbetar för GCMHP. Han handleder 
bland annat teamen i krisgruppen. 
Dr Sami är väldigt oroad och bekymrad 
över den miljö som barnen i Gaza tvingas 
växa upp i, med hela familjer som är trau
matiserade och med hela bostadsområden 
i ruiner, speciellt efter Israels senaste 
attacker .

– Vi har arbetat i flera år för att bear
beta barnens trauman efter kriget mot 
Gaza 2008–2009, och vi hade kommit en 
bra bit på vägen. Men efter förra som
marens attacker är vi tillbaka på ruta 

noll. Eller, ännu värre, säger han upp
givet. Det finns inget effektivt sätt att 
hjälpa barnen, att bota deras trauman så 
länge vi fruktar nya attacker. 

– Sen är vi som jobbar med det här, psy
kologer och socialarbetare, själva trauma
tiserade, vilket gör allt svårare. 

DEt mESt PåtaGliGa Dr Sami möter i 
sitt jobb är sorgen som så många bär på 
efter att ha förlorat nära och kära, men 
också sorgen efter att ha förlorat sitt 
hem. 

– Efter en tid av sorg utan hjälp är det 
vanligt att drabbas av depression, säger 
han. Alla familjer i Gaza gick igenom 
51 dagar av traumatiska upplevelser, in
stängda som i ett stort fängelse var vi 
rädda varje sekund för att dö. Det fanns 
inga tabun för Israel i det här kriget. 

Dr Sami räknar upp symptomen han 
möter framför allt hos barn, men även 
bland vuxna. Posttraumatisk stress, kon
centrationssvårigheter, sömnsvårigheter, 
mardrömmar och sängvätning. 

– Att leva i Gaza är inte hälsosamt. 
Men du kan se positiva saker också. 
Människor här har lärt sig att fånga det 
som är bra och njuta av det, även om det 
är för en kort stund. Som under en fot
bollsmatch mellan Real Madrid och Bar
celona. Och ungdomarna fortsätter att 
studera, de vill bli ingenjörer och läkare, 
det är ett sätt att utmana ockupationen 
på annat sätt än genom krig. 

Efter att ha besökt Gaza i en vecka, 
slås jag av just detta, att folk trots allt 
lever vidare. Inte bara överlever, utan i 
den mån de kan också lever. 

Dr Sami förklarar folkets kraft att resa 
sig igen med de starka familjebanden och 
religionen. Men framför allt gemenska
pen i samhället. 

– När människor tvingades fly sina 
hem öppnade andra upp sina. 

Anna Wester

POSTTRAUMATISK STRESS
Posttraumatisk stress är mycket vanligt bland Gazas barn. 
En tioåring i Gaza har upplevt tre stora attacker, den tre 
veckor långa militäroperationen Gjutet bly 2008–2009, 
ytterl igare en stor attack 2012, samt invasionen sommaren 
2014. Många har blivit vittne till att anhöriga dödats eller 
skadats och att deras hem förstörts. sängvätning, kon-
centrationssvårigheter, ätstörningar och sömnsvårigheter, 

hyper aktivitet och aggressivitet är vanliga symptom. FN-
organisationen  UNrWa uppskattar att 375 000 barn i 
Gaza är i behov av omedelbar psykologisk hjälp.

Över 3 000 barn skadades i de israeliska attackerna 2014, 
och cirka 1 000 fick permanenta funktionshinder. 1 500 
barn blev föräldralösa.
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Hatem har fått ett kort från GCMHP med ett nummer de alltid kan ringa om någon i 
familjen mår dåligt.
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DE iSraEliSka Patrullbåtarna 
skjuter innan de ger fiskarna order om 
att stanna. De siktar på båtarnas skrov 
eller på deras motorer, sedan anropar de 
fiskarna i högtalarsystemet och beordrar 
dem att klä av sig och hoppa i vattnet – 
till och med på vintern. De tvingas att 
simma, ibland flera hundra meter, till de 
väntande israeliska fartygen, där de för
ses med handbojor och får en säck dra
gen över huvudet. 

Det är så det går till när en fiskare ar
resteras av den israeliska armén, berättar 
Zakariya Baker, ordförande i Gazas 
Fiskares  organisation. Han blev själv 
fängslad i slutet av nittiotalet, och lade 
kort därefter av med fisket.

– Det är ändå ingen mening med det 
längre, fångsterna är så små. Dessutom 
kan man arresteras när som helst.

I dag försöker han i stället tillvarata 
Gazas  fiskares intressen, och dokumentera 
ockupationsmaktens brott mot deras  
rättig heter. Enbart under de första dagarna 
i juni, då vi besöker Gaza, har 15 fiskare 
arresterats  och fyra fiskebåtar konfiskerats. 

GazaS 3 750 fiSkarE är en av de grup
per som har drabbats hårdast av de sank
tioner som Israel har infört mot Gaza, 
sedan Hamas vann valet till det palestin
ska parlamentet 2006.

Enligt Osloavtalet från 1994 skulle fis
karna få gå ut med sina båtar 20 nautiska  

mil från Gazas stränder. Under den andra 
palestinska intifadan 2002 begränsade 
Israel  den så kallade fiskezonen till 12 nau
tiska mil. 2006 minskades den ytter ligare 
till sex nautiska mil. Detta  är långt ifrån 
tillräckligt för att det ska vara möjligt att 
bedriva ett lönsamt fiske i Gaza.

Zakariya jämför med hur det var innan  
Gazas gränser stängdes och fiskezonerna 
infördes, då kunde fiskarna åka ända till 
ElArish och Port Said i Egypten och dra 
upp 4 500 ton fisk per år. Den fisk som 
inte såldes på Gazas marknader kunde 
exporteras till Israel eller Västbanken, 
och förtjänsten var flera tusen shekel 
varje  månad. I dag är fångsten i genom
snitt 1 500 ton och fiskarna tjänar inte 

Jordbrukare och fiskare  
i skottlinjen
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mer än några hundra shekel, enligt Zaka
riya. Det är varken nog för att tillgodose 
Gazas behov av fisk eller för att ge fis
karna en möjlighet att försörja sina 
familjer . 

vårt Samtal avbrytS plötsligt av en 
man som stormar in i baracken i Gazas 
hamn, där fiskarnas organisation har sitt 
kontor. Han är upprörd, och det är svårt 
att få honom att lugna sig.

– Israelerna tog hans båt, förklarar 
Zakariya , när mannen har förmåtts att 
lämna byggnaden. Det var 2010 och 
sedan  dess har han inte kunnat få något 
arbete. Han har fem barn att försörja.

Vi kan länge höra mannen skrika utan
för. 

Det finns många som han i Gaza, även 
om inte alla högt ropar ut sin förtvivlan. 
Inte ens de som har möjlighet att fiska är 
garanterade någon inkomst, så dåliga är 
fångsterna. Så gott som alla fiskarfamil
jer lever i dag i fattigdom, berättar Zaka
riya. De flesta är beroende av nödhjälp 
och lever ur hand i mun. 

– Det värsta är att nu kan vi inte ut
bilda våra barn. De flesta fiskarbarn 
måste  arbeta med sina föräldrar.

i år har fisket gått ned ytterligare. Ingen  
vet riktigt varför, men överfiskning är en 
trolig orsak. Zonen är helt enkelt för liten 
för Gazas nästan 4 000 fiskare. Det är 
omöjligt att bedriva ett hållbart fiske 
inom ett så litet område. Enligt Zakariya  
leker fisken inom den hårt utfiskade fiske
zonen, vilket innebär att den unga fisken 
fångas innan den kunnat växa och fort
planta sig. Han räknar till tjugo fiskarter 
som har försvunnit från Gazas vatten, på 
grund av överfiskningen.

Ett annat miljöproblem som drabbar 
såväl Medelhavets ekosystem som Gazas 
befolkning är det kollapsande avloppsys
temet. Varje dag släpps 90 000 kubik
meter orenad kloak ut i havet. Zakariya 
berättar att de kan se hur vattnet ibland 
är brunt – det vatten som de måste fiska 
i. Längre bort från stranden är det renare , 
men där väntar israelernas patrullbåtar.

– Det finns inte en fiskare som inte har 
råkat ut för något. 

På väggen i kontoret sitter en inramad 
martyraffisch, föreställande en av de fis
kare som dödats på havet. Sedan år 2000 
har totalt 14 fiskare dödats medan de 
försökt utöva sitt yrke, enligt Zakariya. 
Under förra sommarens stora israeliska 

militäroperation i Gaza bombades ham
nen och magasinsbyggnaderna förstör
des. Sedan eldupphöret trädde i kraft har 
24 fiskebåtar konfiskerats och 27 fiskare 
har skadats i israeliska attacker. 

Zakariya är övertygad om att det är ett 
slags kollektiv bestraffning som är riktad 
mot alla palestinier, men att israelerna sär
skilt riktar in sig på fiskarna eftersom Gaza 
är beroende av sitt fiske och sitt jordbruk.

– Alla fartygen måste lämnas tillbaka, 
säger Zakariya, när han får frågan om 
vad fiskarna har för krav. 

Israel håller för närvarande 95 pales
tinska fiskebåtar i förvar.

Att belägringen av Gaza måste lyftas och 
havet öppnas för fiske är en självklarhet, 
men fiskarna har också en annan önskan:

– Det internationella samfundet måste 
se till att israelerna ställs inför rätta för 
sina brott.

På anDra SiDan Gaza, nära gränsen 
mot Israel, sitter några jordbrukare 
under  ett solskydd och dricker te och 
äter nyskördade gurkor. De har liknande 
erfarenheter som fiskarna. 

Naser Abu Daf har fyra gånger fått se 
sina olivträd och odlingar förstörda av 
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rushdie Bedawi har arbetat på Gazas åkrar sedan han var liten pojke. Men han vill inte att hans barn ska följa i hans spår.
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FISKE OCH JORDBRUK I GAZA
Jordbruks- och fiskesektorn spelar en viktig, om än begrän-
sad, roll i Gazas ekonomi. Gaza importerar det mesta av sin 
mat, men det lokala fisket och jordbruket är ett nödvändigt 
komplement. Nästan 30 000 gazabor är beroende av 
antingen  jordbruk, djurhållning eller fiske för sitt uppehälle. 

Enligt FN ödelades nästan 17 000 hektar odlingsmark 

under israels militäroperation 2014. Växthus, pumpar, 
bevattnings system och djurinhägnader förstördes också. 
Halva Gazas fjäderfäbestånd – det vill säga dess kycklingar 
och hönor – dödades under attacken. Cirka 15 000 getter 
och får saknades efter kriget. 

israeliska bulldozrar, senast under förra 
sommarens markinvasion. Men det är 
inte bara under krig som Gazas bönder 
riskerar livet när de arbetar på sina fält; 
alla männen kan berätta historier om hur 
de eller deras vänner har beskjutits. Det 
skjul där vi sitter är fullt av skotthål, och 
på avstånd ser vi en israelisk stridsvagn 
köra längs gränsen, bara 800 meter bort.

– Varje gång jag ger mig ut på åkrarna 
undrar jag om jag ska komma tillbaka, 
konstaterar Naser.

De återkommande israeliska attac
kerna orsakar också stora skador på 
åkrar , växthus, brunnar och bevattnings
anläggningar.

Naser och de andra bönderna höll sig 
borta från gränsområdena medan stri
derna pågick förra sommaren, men kom 
tillbaka varje gång det var eldupphör, för 
att se till sina grödor. Men eftersom det 
inte fanns någon  el var det omöjligt att 
pumpa upp vatten ur brunnarna och hela 
förra årets skörd gick förlorad.

näStan Ett år efter kriget är tillgång
en på vatten fortfarande ett stort pro
blem, berättar Mustafa Arafat, som arbe
tar för Jordbrukarnas union i norra 
Gaza. Bevattningssystem och brunnar 
som förstördes har ännu inte lagats, och 
jordbruket blir lidande. 

Blockaden och de stängda gränserna 
gör det svårt för jordbrukssektorn att 
hämta sig. I dag tillåts bara en ytterst 
begränsad  export av jordbruksprodukter 
till Västbanken, vilket av tradition har 
varit en viktig marknad för Gaza. Den 
höga arbetslösheten och utbredda fattig
domen i Gaza drabbar alla delar av 
närings livet, även jordbruket. 

– Det kostar mig sju shekel att produ
cera ett kilo tomater, men ingen betalar 
mer än fem, säger Rushdie Bedawi och 
rullar en cigarrett av tobaksblad som han 
själv odlat. Hans sonson Abed, en allvar
lig pojke i tioårsåldern, häller upp te i 
våra glas och är noggrann med att tvätta 
gurkorna som bjuds runt. 

Rushdie är 67 år och har arbetat på 
Gazas åkrar ända sedan han var en liten 
pojke, precis som hans far och farfar 
gjorde, och många generationer av pales
tinska män före dem. Men Rushdie vill 
inte att hans sonson ska gå i hans fotspår.

– Det finns ingen framtid här, ingen
stans att utvecklas. Det är bättre att han 
skaffar sig en utbildning. 

Naser har sett till att alla hans sju dött
rar fått en universitetsutbildning. Hans 
två söner hade inte ett lika gott läshuvud, 
men de har i dag egna företag och hjälper 
bara sin far när han behöver ett extra 
handtag. Men även om Rushdie och 
Naser  inte vill att deras barn ska arbeta 
på Gazas åkrar skulle de aldrig själva 
kunna lämna jorden, det land som bru
kats i tusentals år före dem. 

 – Vi är de ursprungliga invånarna här, 
säger Rushdie. Det är en slags tro som vi 
har till marken.

– Israelerna bryter av träden, nästa dag 
planterar vi nya, säger Naser med ett 
leende . 

Precis som fiskarna talar de med nos
talgi om tiden före avspärrningarna, då 
de kunde prata med de israeliska jord
brukarna över det som då bara var ett 

enkelt taggtrådsstängsel, trots att situa
tionen var långt ifrån bra. Palestinierna 
levde även då under en militär ockupa
tion som berövade dem deras frihet och 
medborgerliga rättigheter – men de 
kunde  åtminstone exportera sina grödor 
till Västbanken och till och med Europa. 
Det är detta de önskar mer än något 
annat , att gränserna ska öppnas och 
Gazas  isolering brytas.

Men för att Gaza – och hela Palestina 
– ska bli fritt behöver de omvärldens 
stöd. Till och med på Gazas åkrar pratar 
man om BDS – bojkott, desinvesteringar 
och sanktioner, med märkbar entusiasm. 
Det är som om Gazaborna, trots att de 
befinner sig i vad som kan tyckas vara en 
hopplös situation, återigen vågar hoppas 
att något kan förändras. 

– Det verkar som om BDS är mer 
effektivt  än qassamraketerna, säger 
Rushdie  och drar ett bloss på sin cigar
rett. De vapen som vi har kan inte jäm
föras med israelernas. Vi bedrar oss själva  
om vi tror det. Internationella påtryck
ningar är det enda vi har att hoppas  på.

Catrin Ormestad
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om fEm år kommer Gaza inte längre 
att vara beboeligt – i alla fall inte, om 
inte någonting görs, och det omedelbart. 
Det skriver UNRWA i Gaza in 2020: a 
live able place?

I rapporten uppskattas det bland annat  
att Gazas befolkning kommer att ha ökat 
med en halv miljon till 2,1 miljoner, vilket 
kommer att medföra ännu större belast
ningar på infrastruktur och natur resurser 
i ett område som redan är ett av världens 
mest tätbefolkade. Ett av de allvarligaste 
problemen kommer att vara tillgången på 
rent vatten. Dessutom måste  elproduktio
nen fördubblas och hundratals nya sko
lor och kliniker byggas, liksom tiotusen
tals nya bostäder. Om inte detta görs är 
det svårt att se hur det ska gå att leva i 
Gaza år 2020, konstaterar UNRWA.

Rapporten skrevs 2012. Sedan dess 
har situationen försämrats ytterligare, 
inte minst på grund av två stora israe

liska militäroperationer i Gaza, 2012 och 
2014. Flera tusen människor dödades 
och Gaza utsattes för en omfattande för
störelse. Bland annat bombades det enda 
kraftverket, och el och vattenledningar 
fick stora skador. 

Men enligt Robert Turner, chef för 
UNRWA:s verksamhet i Gaza, är det störs
ta problemet inte den materiella förödel
sen som sådan, utan att den gör det omöj
ligt att arbeta långsiktigt för att förbättra 
livet i Gaza. Istället måste alla resurser  gå 
till katastrofbistånd och återuppbyggnad. 
De återkommande mili t är  attackerna gör 
det också svårare att övertyga givarländer 
att investera i infrastrukturprojekt.

– De undrar varför vi ska bygga upp 
något som bara kommer att bli förstört 
igen, säger Turner.

DEt finnS till exempel planer på att 
bygga en stor anläggning för desalinering 

– en metod för att ta bort saltet ur havs
vatten, så att det blir drickbart – vilket 
anses vara den enda hållbara lösningen 
på Gazas vattenproblem. Trots att det 
redan  pumpas upp alltför mycket vatten 
ur Gazas  brunnar finns det inte tillräck
ligt för att möta befolkningens mest 
grund läggande behov. Enligt Världshälso
organisationen behövs 100 liter vatten 
per person och dag, för att en person ska 
kunna sköta sin hygien och epidemier 
före byggas, men i Gaza har man bara 
70 liter. Vattnet är dessutom förorenat av 
avlopp och utsläpp från jordbruket. Salt
nivåerna ligger långt över rekommenda
tionerna för tjänligt dricksvatten. 
UNRWA  uppskattar att redan nästa år, 
2016, kan hela Gazas grundvattenreser
voar vara otjänlig.

– Det här är den enda platsen där jag 
arbetat där jag inte borstar tänderna med 
kranvattnet, bekänner Robert Turner. Så 

Går det att leva i Gaza 
om tio år?
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UNRWA i GAZA 
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in 
the Near East (UNrWa) bildades 1949 för att hjälpa de mer 
än 700 000 palestinierna som flydde eller fördrevs från sina 
byar före och efter utropandet av staten israel 1948. 
UNrWa  ger i dag hjälp åt 5 miljoner palestinska flyktingar. 
Många sökte skydd i Jordanien, libanon eller syrien. Många 
slog sig också ned i Gaza. Där finns i dag 1,2 miljoner flyk-
tingar. UNrWa har enbart i Gaza 12 000 anställda, de allra 

flesta palestinier, och driver 245 skolor och 21 hälsokliniker.
Enligt den Palestinska Vattenmyndigheten är 95 procent 

av vattnet i Gaza otjänligt. 450 000 människor i Gaza har 
efter krigssommaren 2014 ingen tillgång till det kommunala 
vattnet, på grund av skador på infrastrukturen. sju tekniker 
dödades när de under pågående strider försökte reparera 
skadade vattenledningar.

dåligt är det till och med där jag bor, som 
naturligtvis är ett av de bästa områdena i 
Gaza city. Du kan känna saltet på läp
parna när du duschar. Det är av en be
drövlig kvalitet.

Tillgången på vatten påverkas också 
av Gazas energikris, eftersom det bara är 
när det finns el som pumparna fungerar. 
Eftersom både el och vatten rutinmässigt 
stängs av kan det bli en utmaning att 
sköta  ens den enklaste vardagssyssla, 
som att duscha eller tvätta kläder. Turner 
talar med beundran om de palestinska 
kvinnorna och om hur de måste organi
sera sina liv, bara för att de ska kunna 
skicka iväg sina barn till skolan i rena 
kläder.

– De måste kanske gå upp klockan ett 
på natten för att sköta familjens tvätt, 
efter som det bara är då som de har både 
el och vatten.

EftErSom Gaza är alltför litet för att 
kunna vara självförsörjande måste el och 
vatten – liksom nästan allt annat som 
befolk ningen behöver – importeras, fram
för allt från Israel eller Egypten. Gaza, 
som ända sedan 3000talet f Kr varit en 
handelsknutpunkt i Medelhavet, har all
tid varit beroende av ett fritt utbyte av 
varor och tjänster.

Innan det andra palestinska upproret – 
intifadan – bröt ut i början av 2000talet , 
då Israel uppförde stängsel och murar 
runt de ockuperade områdena och tillät 
allt färre palestinier att resa in i Israel, 
arbetade  cirka 100 000 män från Gaza i 
Israel. Jordbrukarna kunde expor tera 
sina produkter till Västbanken, Israel  och 
till och med Europa. I UNRWArapporten  
betonas det att detta är den enda långsik
tiga lösningen på Gazas problem; att 
gränserna återigen öppnas. 

– Blockaden måste lyftas, säger Robert 
Turner. Problemen här är framför allt 
ekonomiska, och den arbetslöshet som är 

ett resultat av blockaden och bristen på 
rörelsefrihet.

Han påpekar att Gazas arbetslöshet på 
70 procent – den högsta i världen – kan 
verka illa nog, men på grund av blocka
den och bristen på rörelsefrihet är situa
tionen egentligen ännu värre. Han tar 
Spanien och Grekland som exempel, där 
det också finns en hög ungdomsarbets
löshet. Skillnaden är att där kan du resa 
runt och söka jobb och om du ändå inte 
hittar något så finns alltid möjligheten att 
resa utomlands. 

– I Gaza har du 365 kvadratkilometer, 
och du kan leta överallt på de 365 kvad
rat kilometrarna men du kommer ändå 
inte att hitta något jobb. 

turnEr anSEr att de psykologiska 
effekterna av blockaden inte har upp
märksammats tillräckligt.

– Psykos är ett alltför starkt ord – men 
den här avsaknaden av hopp, i synnerhet 
efter det senaste kriget, den här känslan 
av isolering, att ingen bryr sig om dem, 
att de är bortglömda, och att ingenting 
någonsin kommer att bli bättre… 

Han tar som exempel en ung palesti
nier som var 15 år 2007, det år då bloc
kaden infördes.

– Du är nu 23, och om du har tur så 
fick du gå på universitetet, för palesti
nierna fortsätter att prioritera utbild
ning. De offrar allt för att deras barn ska 
kunna läsa på universitet. Du tog exa
men för två år sedan, och du har aldrig 
haft något jobb och har inga utsikter att 
någonsin få ett. 

Så skapas en hel generation som inte 
bara är arbetslös utan omöjlig att anstäl
la. Utom av de militanta grupperna i 
Gaza. Risken för att Gazas ungdomar 
ska radikaliseras är en reell möjlighet, 
säger  Robert Turner.

– Det är inte bara ett spöke som vi för
söker skrämma folk med, det är verklig

heten. Om du inte har några som helst 
framtidsutsikter och erbjuds några hundra  
shekel i månaden för att ansluta dig till en 
grupp där du dessutom får en känsla av 
mening och tillhörighet, då kan det nog te 
sig ganska lockande. 

Turner har svårt att se hur detta är 
något  som gör Israel säkrare.

– Som jag ser det så är det i Israels eget 
intresse att lyfta blockaden. Den skapar 
en tidsinställd bomb. Vi anser att den här 
policyn är kontraproduktiv. Den skapar 
en generation av människor utan hopp. 
Det kan inte vara bra om ditt mål är fred 
och säkerhet. 

Om man dessutom lägger till den tick
ande miljöbomben, så kan framtiden 
tyckas mörk för Gaza. Men Robert 
Turner  vägrar att tro att det är omöjligt 
att vända på utvecklingen.

– Om vi börjar med antagandet att alla 
vill leva i fred och säkerhet – om vi har 
det som utgångspunkt, då är det bara en 
fråga om hur vi kan uppnå det. Båda 
sidor  måste erkänna den andras behov, 
och sedan behöver vi ledarskap. Det är 
komplicerat men inte omöjligt.

Catrin Ormestad
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Sten för sten, hus för hus 
– Israel tar över Jerusalem

– SEDan iSraEl ockuPEraDE Östra 
Jerusalem 1967 har deras mål varit att 
lägga beslag på så mycket land som möj
ligt, med så få palestinier som möjligt.

Det säger Betty Herschman som är an
svarig för internationella relationer på 
Ir  Amim, en israelisk organisation som 
arbetar för att Jerusalem ska bli en mer 
rättvis och hållbar stad; en stad där alla 
invånare är lika mycket värda, oavsett 
religiös eller etnisk bakgrund.

Så är det inte i dag. 
Jerusalem har under sin mer än 

5 000åriga historia haft otaliga härskare 
och influerats av många olika kulturer 
och religioner. Staden har haft både 
judiska  och islamiska perioder, och även 
styrts av kristna korsfarare från Europa. 
Men oavsett vem som har haft makten 
över Jerusalem så har staden alltid tillhört 
alla de tre stora monoteistiska religio
nerna; judendom, kristendom och islam .

På 1800talet och det tidiga 1900talet 
var Jerusalem en brokig mosaik av judar, 
palestinier och kristna sekter som bildat 
små kolonier runt omkring Gamla stan. 

Efter det krig som följde på utropandet 
av staten Israel 1948 delades Jerusalem. 
Den östra delen kom under jordanskt 
styre och den västra under israeliskt. 
Men trots att staden utropats som Israels 
huvudstad var Västra Jerusalem litet och 
eftersatt och av ringa ekonomisk bety
delse i den nya staten.

Detta förändrades 1967, efter Sex
dagarskriget mellan Israel och arab sta
terna. I och med den israeliska ockupatio
nen av Västbanken flyttades Israels gräns 
långt österut, och Jerusalem kom plötsligt 
att ligga mitt i landet. Dess ekonomiska 
och politiska men framför allt symboliska 
värde ökade snabbt. De flesta israe liska 
premiärministrar, från Yitzhak Rabin till 
Benjamin  Netanyahu, har förklarat att 
Jeru salem är Israels ”odelbara huvud
stad”, och avvisat palestinska krav på att 
den östra delen, som är en del av den 
ocku perade Västbanken, ska bli huvud
stad i en framtida palestinsk stat. Samti
digt har Israel vidtagit olika åtgärder för 
att försäkra sig om att Jerusalem ska förbli 
under israelisk kontroll och ha en judisk  

befolkningsmajoritet. Detta har man fram
för allt gjort genom stadsplanering: nya 
judiska samhällen har etablerats och de 
redan existerande har utvecklats, medan 
de palestinska stadsdelarnas möjlighet till 
tillväxt systematiskt har hämmats. 

Så Snart iSraEl ockuperat Östra Jeru
salem ritades stadsgränsen om, så att den 
kom att inkludera stora områden på Väst
banken, inklusive 28 palestinska byar, av 
vilka några tillhörde Betlehem och Beit 
Jalas kommuner. Syftet var att säkra så 
mycket land som möjligt, där det bodde 
så få palestinier som möjligt. Sjuttio tusen 
palestinier kom ändå att bo inom Jerusa
lems nya gränser och erbjöds uppehålls
tillstånd i Israel (vilket inte är detsamma 
som medborgarskap).

Därefter började Israel fylla detta nya 
StorJerusalem med nya, judiska bostads
områden.

– Tanken var att ta kontroll över mar
ken genom att bygga på den, förklarar 
Betty Herschman.

Ett annat syfte med bosättningarna var 
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att förhindra att Jerusalem återigen dela
des, i händelse av en fredsuppgörelse 
med palestinierna. I dag, nästan femtio år 
senare, bor det cirka 200 000 judiska 
israeler  i Östra Jerusalem. De israeliska 
bosättningarna är byggda i en ring runt 
de palestinska delarna av Jerusalem. De 
flesta har byggts på mark som konfiske
rats från palestinier. Förutom att under
lätta för den judiska expansionen har 
detta även haft till syfte att förhindra ut
byggnad av de palestinska stadsdelarna.

i intErnationEll laG görs det ingen 
skillnad på de nybyggda judiska kvarte
ren i Östra Jerusalem och bosättningarna 
som uppförts på Västbankens kullar – de 
är precis lika olagliga. Däremot är det 
skillnad på hur de uppfattas i Israel.

– De flesta israeler har ingen aning om 
att platser som Gilo och French Hill defi
nieras som bosättningar, konstaterar Betty 
Herschman. Inte ens aktivister och akade
miker och andra som borde ha bättre koll. 

Även turister kan ha svårt att skilja 
Jerusalems  bosättningar från de judiska 
kvarteren i den Västra delen. Där finns 
inga vägspärrar, inga soldater eller pistol
försedda män i virkade kalotter som hål
ler ett öga på den palestinska trafiken . 

– Det här är inga bastioner av religiös 
ideologi, förtydligar Betty Herschman. De 
allra flesta betraktar det här som vanliga 
bostadsområden för medel eller arbetar
klassen. De vet inte var Östra Jerusalem  är.

månGa av boSättninGarna i Östra  
Jerusalem har karaktären av mindre stä
der med upp till 10, 20 eller 40 000 in
vånare. De har planerats av rege ringen, 
som bestämmer var de ska uppföras och 
hur stora de ska vara; den låter bygg
firmor lägga anbud och ser till att de nya 
områdena förses med vägar och nödvän
dig infrastruktur. Men det finns också en 
annan typ av bosättningar i Jerusalem, 
framför allt i och runt omkring Gamla 
stan. Där har palestinska hus tagits över 
av högerextrema, mycket ideologiska bo
sättare, som försöker upprätta judiska 
enklaver i hjärtat av palestinska stads
delar. Så har till exempel skett i det mus
limska kvarteret i Gamla stan, i Jabel 
Mukaber, Sheikh Jarrah, ATur och Sil
wan. Men även om detta på ytan kan se 
ut som privata initiativ har bosättarna 
stöd av staten, som varje år betalar 
hundra tusentals shekel till vaktbolag 
som har till uppgift att skydda dessa 
judiska  utposter. Den före detta premiär

ministern Ariel Sharon uppmuntrade till 
judisk bosättning i Östra  Jerusalem och 
tog över ett hus, mitt i den palestinska 
delen av Gamla stan.

Statliga myndigheter samarbetar dess
utom med bosättarorganisationer, till 
exempel  i Silwan, där Israeli Antiquities 
Authority (IAA) och Israeli Nature and 
Parks Authority (INPA) har överlåtit 
driften av Davids stad – en blandning av 
arkeologisk utgrävning och judisknatio
nalistisk temapark – åt El-Ad, en av de 
mest extremistiska bosättarorganisatio
nerna. Davids stad ligger mitt i det pales

tinska Silwan och är en av fem national
parker som Israel har anlagt i Östra 
Jerusalem. Den har i dag en halv miljon 
besökare varje år. Det är bland annat 
obligatoriskt för alla nyinryckta soldater 
att besöka Davids stad men även många 
israeliska och amerikanska ungdomar 
och skolelever kommer hit, liksom ut
ländska turister.

– De som kommer dit har ofta ingen 
aning om att de stöder en mycket radikal 
bosättarorganisation, för det är de som 
samlar in entréavgifterna, säger Betty 
Herschman.
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sopor i Östra Jerusalem. stadens palestinska befolkning får inte samma service som den 
judiska.
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Efter annekteringen av Östra Jerusalem erbjöds de palesti-
nier som bodde i staden uppehållstillstånd. De som inte var 
hemma vid just den tidpunkten förlorade för alltid sin rätt 
att bo i Jerusalem. Palestinier med så kallade Jerusalem-iD-
kort behandlas på samma sätt som utlänningar som valt att 
bosätta sig i israel. De har till exempel inte rätt att rösta i 
Knesset och uppehållstillståndet överförs inte automatiskt 
till deras barn. De kan närsomhelst förlora rätten att bo i 
israel. sedan 1967 har mer än 14 000 palestinier i Östra 

Jerusalem fått sitt uppehållstillstånd indraget.
Hela palestinska stadsdelar saknar anslutning till av-

loppssystemet och har inga asfalterade vägar eller trottoa-
rer. Västra Jerusalem har 1 000 parker, Östra Jerusalem 45. 
Västra Jerusalem har 40 postkontor, Östra Jerusalem 8. 
Västra Jerusalem har 34 pooler, Östra Jerusalem 3. Västra 
Jerusalem har 26 bibliotek, Östra Jerusalem 2. Västra Jeru-
salem har 531 sportanläggningar, Östra Jerusalem 33. 
(Källor B’Tselem och Ir Amim.)

PALESTINIERNA I ÖSTRA JERUSALEM

Davids stad är ett exempel på ytterli
gare en av statens tillvägagångssätt för 
att ta över palestinsk mark: upprättandet 
av nationalparker. Eftersom inget byg
gande är tillåtet i dem är det främsta syf
tet att förhindra utbyggnad av palestin
ska stadsdelar.

Ett annat sätt att ändra stadens karak
tär är genom byggandet av vägar som 
sammanbinder bosättningar i olika delar 
av staden.

– Att bygga vägar låter som något 
ganska  oskyldigt, men det är i själva ver
ket ytterligare ett sätt att konsolidera 
greppet om marken, inte minst genom att 
påverka den allmänna synen på var sta
den börjar och slutar.

mEn för att behålla det demografiska 
övertaget i Jerusalem har staten inte bara 
sett till att utöka den judiska befolkning
en; den försöker även få palestinierna att 

lämna Jerusalem. Sedan 1967 har mer än 
14 000 palestinier i Östra Jerusalem fått 
sitt uppehållstillstånd indraget.

Stadens myndigheter diskriminerar 
dessutom systematiskt de palestinska in
vånarna. Det är till exempel näst intill 
omöjligt för en palestinier att få byggnads
tillstånd i Östra Jerusalem. Staden bygger 
heller inga nya bostadsområden åt palesti
nier, vilket gör att de inte har något annat 
val än att ta risken att bygga olagligt. De 
palestinska stadsdelarna är överbefolkade 
och trångbodda och därtill underutveck
lade. Sopcontainrar sväm mar över, av
loppsystemen är otillräckliga och mindre 
än två tredjedelar av hushållen är anslutna 
till stadens vattenledningssystem (många 
andra ansluter sig olagligt, till exempel  
alla de som bor i hus som saknar bygglov). 

Trots att palestinierna utgör nästan 
40 procent av stadens befolkning investe
ras mindre än tio procent av stadens bud
get i deras områden. Bara drygt två pro
cent av kulturbudgeten och 4,4 procent 
av den sociala välfärdsbudgeten går till 
Östra  Jerusalem, enligt Ir Amim. 

Betty Herschman menar att diskrimine
ringen har ett tydligt politiskt syfte, och att 
den är en del av statens policy att begränsa 
den palestinska befolkningen i Jerusalem.

– Den blir i sig självt ett påtrycknings
medel för att få palestinierna att ge sig av. 

Hon är särskilt upprörd över hur dis
krimineringen har drabbat de palestin
ska skolorna. Ir Amim uppskattar att det 
saknas 3 000 klassrum i Östra Jerusalem.

– Utbildningskrisen i Östra Jerusalem 
gör det omöjligt för folk att lyfta sig ur 
fattigdomen och skapa sig bättre liv.

Åttio procent av alla palestinska barn i 
Jerusalem och nästan lika många av de 
vuxna lever under fattigdomsgränsen. 
Muren som Israel har byggt på Västban
ken har också bidragit till Östra Jerusa
lems nedgång. Jerusalem har av tradition 

varit palestiniernas ekonomiska, kultu
rella och politiska centrum, men sedan 
2002, då det på grund av Israels avspärr
ningar blev omöjligt för de allra flesta 
palestinier på Västbanken att ta sig dit, 
har staden blivit alltmer isolerad. Följden 
har blivit en förslumning av de palestin
ska stads delarna och växande sociala 
och ekonomiska problem.

Men trots att staten gjort klart för 
pales tinierna att de inte är önskvärda i 
Jerusalem har de klamrat sig fast vid sin 
stad, och den israeliska planen att behål
la en 70procentig judisk majoritet har 
misslyckats; palestiniernas antal fortsät
ter hela tiden att stiga. Det bor i dag upp
skattningsvis 500 000 judar och 300 000 
palestinier i Jerusalem.

jEruSalEm väckEr Starka känslor 
bland både muslimer, kristna och judar, 
och det är en av anledningarna till att det 
anses vara en av de svåraste frågorna i en 
eventuell fredsuppgörelse – i synnerhet 
sedan den israeliska utbyggnaden av bo
sättningar gjort det nästan omöjligt att 
dela staden . 

En enda titt på kartan gör det svårt att 
tro att Israel någonsin har haft för avsikt 
att ge upp någon del av Jerusalem – oav
sett vad det har hävdat under fredsför
handlingarna. 

Betty Herschman låter pekfingret glida 
över ringen av bosättningar och natio
nalparker runt Östra Jerusalem. Vem 
som helst kan se att de har stärkt Israels 
kontroll över marken och brutit den 
pales tinska kontinuiteten mellan Östra 
Jerusalem och Västbanken, vilket krossar 
den palestinska drömmen om en stat vars 
huvudstad är Jerusalem.

– Ta bara en titt på kartan och säg sedan  
om det ser ut som om det har skett av en 
slump, eller om det liknar en överlagd plan?

Catrin Ormestad
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Beduinerna vill stanna  
i sina byar

DE tåGar GEnom Beersheba i södra 
Israel , några hundra palestinska män, 
kvinnor och barn. De äldre bär traditio
nella arabiska kläder; kvinnorna brode
rade, hand sydda klänningar och männen 
vita huvudsjalar. Några av de yngre kvin
norna är helt beslöjade, andra bär jeans 
och tshirt.

De flesta är beduiner från Negevöknen 
– eller al-Naqab, som den heter på ara
biska – och de är här för att protestera 
mot hur den israeliska staten behandlar 
dem. Den Högsta domstolen har för 
några  dagar sedan slagit fast att beduin
byn Umm AlHiran ska rivas och dess 
700 invånare flyttas. Meningen är att en 
ny bosättning ska byggas på samma 
plats. Men i den ska judiska israeler bo.

Israeliska regeringar har ända sedan sta
ten bildades 1948 drömt om att fylla öknen  
med bosättningar; Negev upptar trots allt 

60 procent av statens yta. Men trots att 
stora ansträngningar har gjorts för att få 
folk att flytta dit är området i stort sett öde 
– med undantag av de beduiner  som har 
bott där i hundratals, ja kanske tusentals år.

Efter att staten Israel utropades 1948 
återstod bara en dryg tiondel av den ur
sprungliga beduinbefolkningen i Negev. 
De andra hade flytt eller tvingats ge sig av 
till Egypten eller Jordanien. De som stan
nat kvar tvingades av de israeliska mili
tära myndigheterna att flytta till ett om
råde i västra Negev. Bland dem fanns till 
exempel invånarna i Umm AlHiran. Men 
bara för att det var staten som gett dem 
deras nuvarande boplats fanns det ingen 
garanti för att de skulle få stanna där.

– Rädda Umm AlHiran, skanderar 
demonstranterna , medan de tågar mot 
Beershebas  centrum, bevakade av poliser 
med kravallutrustning, som tysta ser på 

från de omgivande kullarna. Beersheba
borna tittar förvånat på beduinerna, 
någon  stannar till och fotograferar med 
sin mobiltelefon, men de flesta fortsätter 
bara med sina vanliga göromål. 

Demonstrationen gör halt på en sol
stekt plaza utanför Beershebas distrikts
domstol, som avvisat så många av bedui
nernas överklaganden och petitioner. 

– Ja till erkännande, nej till husrivningar ! 

bEDuinErna vill att deras bosätt
ningar ska få ett officiellt erkännande av 
staten, vilket skulle ge dem rätt till infra
struktur som vägar, vatten, el, avlopp, 
hälsovårdscentraler och skolor. Detta är 
något som saknas i många beduinbyar – 
om inte invånarna själva har sett till att 
skaffa sig den nödvändiga servicen. 

Staten vill att beduinerna ska flytta in i 
de sju så kallade erkända beduinstäderna, 
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Beduinkvinnor i al araqib i Negevöknen i israel.
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som sedan slutet av sextiotalet har etable
rats i Negev. Men det är samhällen som 
byggts utan att man tagit någon hänsyn 
till beduinernas egna önskemål; till exem
pel att de ska kunna behålla sin traditio
nella livsstil med get och kamelskötsel 
och bo tillsammans med andra som är av 
samma klan. De statliga beduin städerna 
saknar dessutom nödvändig infrastruk
tur liksom kommersiella och kulturella 
inrättningar, som banker och postkontor, 
biografer, parker och sport och fritids
anläggningar – för att inte tala om arbets
tillfällen. Det är knappast förvånande att 
de har blivit en härd för sociala problem, 
fattigdom och kriminalitet.

michal rotEm arbEtar för den 
ickestatliga organisationen Negev Co-
existence Forum for Civil Equality. De 
vill att staten ska medge att beduinerna 
har rätt till land och så långt som det är 
möjligt i en modern stat låta dem bevara 
sin kultur och sina traditioner. Framför 
allt måste beduinerna själva få vara med 
och besluta om sin framtid, och var de 
ska bo. Hon jämför med hur olika en 
judisk  medborgare behandlas, om han 
eller  hon vill bosätta sig i södra Israel.

– De kan själva bestämma om de vill 
bo i en stad, på en moshav eller en kib
butz, och numera har de också valet att 
bosätta sig på en privat farm. Staten är 
bara tacksam för att de vaktar marken.

Mot vem? Beduinerna så klart. 
– Staten betraktar varje arabisk med

borgare som ett hot, säger Michal Rotem .

yuSuf zayaDinE kännEr sig inte som 
någon likvärdig medborgare i den israe
liska staten, trots att hans familj har bott 
där långt före 1948. Han är talesman för 
beduinerna i Wadi alNa’am, som med 
sina drygt 10 000 invånare är den största 
av de icke erkända byarna.

– Vi är alla medborgare av staten. 
Ändå behandlar de oss så här. 

Yusuf Zayadine tar emot oss i ett skjul 
som tjänar som byns samlingsplats. Väg
garna är av korrugerad plåt och taket 
består av kaffesäckar från Brasilien. Ut
sikten över den omgivande öken skulle 
ha fått besökaren att tappa andan – om 
det inte hade varit för industrizonen 
Ramat  Hovav, som ligger bara någon 
kilo meter från beduinernas korrugerade 
plåtskjul och enkla hus. Den byggdes här 
på sjuttiotalet, långt efter det att bedui
nerna bosatt sig på platsen. Där finns för
utom ett elverk flera kemiska fabriker 
och en förbränningsanläggning för gif
tigt avfall, som människorättsaktivister 
hävdar är en fara för människorna i 
Wadi alNa’am. Själva anledningen till 
att fab rikerna förlades här i Negevöknen 
var att de skulle ligga långt bort från det 
befolkningstäta centrumet i Israel.

– Det är mycket farliga ämnen det rör 
sig om, förklarar Michal Rotem.

Hon berättar om hur hon för några år 
sedan gjorde ett studiebesök på Ramat 
Hovav tillsammans med en grupp stu
denter från Beershebauniversitetet. Alla 
ungdomarna fick andningsmasker och 
skyddsutrustning och stränga tillsägelser 

att genast sätta på sig dem, om larmet 
skulle gå.

– Men de som bor alldeles intill fabri
ken har inget skydd alls, påpekar Michal.

Beduinerna menar att många av hälso
problemen i Wadi alNa’am, till exempel 
astma och allergier, cancer och hög späd
barnsdödlighet, är kopplade till industri
zonen. Nära byn finns också flera mili tära 
anläggningar, bland annat ett skjutfält. 

Invånarna i Wadi alNa’am har gång på 
gång begärt att de ska få flytta till en annan 
bosättning men de har varje gång fått av
slag – ända tills helt nyligen, då beslutsfat
tarna plötsligt insåg att den skulle kunna 
dra nytta av Ramat Hovav, för att få bort 
beduinerna. Staten vill att samtliga invå
nare i Wadi alNa’am ska flyttas till en av 
de erkända beduinstäderna, Segev  Shalom.

Men det vägrar beduinerna. 
– De där städerna har misslyckats, för

klarar Yusuf Zayadine. De är de fattigaste  
i Israel. Där finns brottslighet och sociala 
problem.

– Beduinerna själva har föreslagit alter
nativa boplatser till Wadi alNa’am, infli
kar Michal Roten. Men för den israeliska 
staten finns det bara en lösning, och det 
är de flyttar in till städerna.

I valet mellan Segev Shalom och Wadi 
alNa’am stannar beduinerna hellre där 
de är, även om det innebär att de måste 
bo i närheten av de kemiska fabrikerna.

– Det här är hemma för våra familjer, 
säger Yusuf. Vi är vana vid det här livet.

Det är i dag få som kan leva av sina 
djur, ändå är det många i Wadi alNa’am 

Demonstration i Beersheva mot rivningen av beduinbyn Umm al-Hiran.
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BEDUINER I NEGEVÖKNEN
Före 1948 levde uppskattningsvis 100 000 beduiner i Negev-
öknen. så gott som hela landet var deras, enligt muntliga 
överenskommelser eller skriftliga dokument som utväxlats 
mellan stammarna. i dag bor mer än 200 000 beduiner på 
cirka 2 procent av marken. 150 000 bor i av staten upp-
byggda beduinstäder och 60 000 i så kallade icke erkända 
samhällen. Enligt den så kallade Prawerplanen, som god-
kändes av regeringen 2011, ska så gott som samtliga Negev-
öknens beduiner förflyttas till de erkända städerna. 

staten försöker få bort beduinerna från deras mark bland 

annat genom att riva deras hus, och förhindra att de kopplar 
upp sig till el- och vattensystem, liksom får del av annan social  
service och infrastruktur. Cirka 1 000 beduinhus rivs varje år. 
Beduiner som bor utanför de statliga städerna kan inte bygga 
lagligt eftersom staten inte erkänner deras samhällen.

Ett annat sätt att ta över land i Negev är att upprätta 
nationalparker och naturreseverat, där det är förbjudet för 
beduiner att till exempel valla får och getter. land som kon-
fiskeras av staten används framför allt till att bygga judiska 
bosättningar eller militära anläggningar. 

som håller sig med får och getter, för att 
bevara traditionerna. Beduinerna ägnar 
sig också åt jordbruk, även om Green 
Patrol , en gren av Negevs polis som ska
pats uteslutande för att hantera ”beduin
frågor”, rutinmässigt kommer för att 
förstöra odlingarna.

yuSuf varnar för att det sätt som de 
behandlas på skapar mycket ilska och bit
terhet bland beduinerna, och att det får 
dem att alltmer identifiera sig med palesti
nierna på de ockuperade områdena – han 
kallar dem för sina bröder. Israels  bedui
ner är trots allt också palestinier, och de 
utsätts för samma rasism och diskrimine
ring, trots att de är israeliska medborgare, 
och trots att de aldrig anslutit sig till de 
palestinska upproren, eller utfört några 
terrorattacker i Israel. 

I alla fall inte än så länge. 
Yusuf berättar att de unga i Negev är 

alltmer otåliga, och att de hånar de äldre 
för att de passivt ser på medan staten 
river  deras hus och driver bort dem från 
deras förfäders land. Förr hände det 
ibland  att beduiner gjorde militärtjänst i 
den israeliska armén, men det är det inte 
längre någon som gör i Wadi alNa’am.

– Ett av husen som de rev tillhörde en 
officer, konstaterar Yusuf med ett iro
niskt leende.

Yusuf hoppas att det fortfarande ska 
vara möjligt att undvika att våldsam heter 
bryter ut i Negev, men för det måste Israel 
börja lyssna på beduinerna och behandla 
dem som likvärdiga medborgare. För att 
det ska kunna hända tror han att omvärl
den måste engagera sig mer, inte bara i vad 
som sker på de ockuperade områdena.

– Varje gång israeliska ministrar åker 
utomlands borde de tvingas svara på frå
gor om beduinerna. 

Catrin Ormestad
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Yusuf Zayadine är talesman för beduinerna i Wadi al-Na’am.

israel har lagt en industrizon med kemiska fabriker bredvid beduinernas boplats.
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Here We Will Stay
In Lidda, in Ramla, in the Galilee,
we shall remain
like a wall upon your chest,
and in your throat
like a shard of glass,
a cactus thorn,
and in your eyes
a sandstorm.
We shall remain
a wall upon your chest,
clean dishes in your restaurants,
serve drinks in your bars,
sweep the floors of your kitchens
to snatch a bite for our children
from your blue fangs.
Here we shall stay,
sing our songs,
take to the angry streets,
fill prisons with dignity.
In Lidda, in Ramla, in the galilee,
we shall remain,
guard the shade of the fig
and olive trees,
ferment rebellion in our children
as yeast in the dough. 

Tawfiq Zayyad (1929–1994)


