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EJJP och JIPF
uttalar sig
Repressionen
hårdnar

Kameror som judiska
bosättare använder bevakar
palestinska fotgängare på en
gata i Hebron. (Kobi Wolf/for
The Washington Post)

Bilder av
ockupationen
Ruinerna av ett bostadshus i
stadsdelen A-Tur. Foto: Tali Meir

Ledare
Israels brokiga koalitionsregering fortsätter - trots(?) deltagandet av
vänsterpartiet Meretz -med den vedertagna ockupationsstrategin: Judaisering
av östra Jerusalem och dess fysiska separering från Västbanken (VB) medelst
stora bosättningsblock samt tömning av VB:s area C med dess palestinska
invånare. Den planerade bosättningen Atarot med 9000 bostäder, som
slutgiltigt skall separera Ramallah från Jerusalem, blev visserligen stoppad av
USA (bara ”uppskjuten” enligt den israeliska bostadsministern), men
planering för bosättningen Giv’at Shaked mellan Jerusalem och Betlehem
fortsätter. Palestinierna ska inte hänge sig åt illusionen att ha östra Jerusalem
som sin huvudstad vid en tänkt tvåstatslösning.
Husrivningarna och det brutala våldet från bosättarextremister, ofta med
välvilligt stöd av militären, (se artiklarna i detta blad) har nått nya höjder i area
C, som utgör ca 60% av hela Västbankens yta och hyser runt 100 000
palestinier. Genom att göra livet för dessa palestinska invånare outhärdligt
hoppas man att de ger upp och flyttar till områden under palestinsk
administration eller vart som helst, bara bort. Om deras heroiska motstånd
och stödet från israeliska fredsaktivister kan man läsa i detta blad.
Trots det tilltagande förtrycket av palestinierna är det tyst i den oﬀentliga
debatten. Ett modigt undantag är Svenska kyrkans kyrkomötetsbeslut ”att ge
kyrkostyrelsen i uppdrag att lyfta frågan om att granska folkrättens tillämpning
i Israel och Palestina, även utifrån FN:s apartheidskonvention och
Romstadgans skrivningar om apartheid…”. Modigt eftersom kyrkomötets
majoritet omedelbart utsattes för insinuationen från Vänskapsförbundet
Sverige-Israel att följa i fotspåren av Luthers antisemitism. Till kyrkomötets
försvar kom två tidigare israeliska ambassadörer, som i Kyrkans Tidning skrev
att det är ”absurt att beteckna kritik av Israels apartheid som
antisemitism” (https://www.kyrkanstidning.se/debatt/absurt-att-betecknakritik-av-israels-apartheid-som-antisemitism?
fbclid=IwAR1RjRtTpxsAVxwr6suoXGK86cozMysB74_5YWksyPhxQWHv8ms2
jEoNcss). Vi kan bara hoppas att kyrkostyrelsen rakryggat ger klartecken att
granska tillämpningen av folkrätten i Israel/Palestina.
Hur relevant apartheidsbeskyllningen mot Israel är visar den aktuella
uppsättningen av kameror med automatisk ansiktsigenkänning i palestinska
städer. En teknik som inte tillåts i själva Israel på grund av personligt
integritetsskydd tillämpas nu mot ockuperade palestinier. Se Washington
Posts artikel i bladet.
Vi har nyss firat Hanukkah, som symbol för vår befrielse från ockupation och
förtryck för mer än 2000 år sedan. Därifrån hämtar vi inspirationen att envist
ställa mot ockupation och förtryck som genomförs i vårt namn mot ett annat
folk.
Ilan Cohen, redaktör
Redaktion: Ilan Cohen, Jakub Srebro och Jorge Buzaglo
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Brev från EJJP till EU
Den 24 oktober 2021

Den höga representanten/Vice presidenten Borrell
Europeiska kommissionen
Bäste Dr Borrell,
Den israeliska regeringen har nu framskridna planer på att bygga 3400
bosättarhus i område E 1 på Västbanken. Den strategiska betydelsen av E 1
är välkänd. Om Israel tillåts fortsätta med detta, kommer det att tudela
Västbanken från norr till söder och därmed förstöra möjligheten att skapa en
oberoende, sammanhängande palestinsk stat.
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I femton år har flera regeringar och USA gjort klart för Israel att det kommer
att få allvarliga följder för Israel om man bygger bosättningar på E 1. Den
senaste åtgärden som flera medlemsstater i EU och Storbritannien kom med,
var i augusti 2020. Hittills har syftet med detta rönt framgång.
Vi uppmanar er att gemensamt med likasinnade europeiska stater än en gång
klargöra detta för er israeliska motpart, Yair Lapid.
På längre sikt uppmanar vi er att tillsammans med andra likasinnade
regeringar tala om för Israel att man kommer att få utstå alltfler allvarliga
följder om man inte i god anda förhandlar för att få slut på den 54 år långa
ockupationen och på bosättningar på de ockuperade palestinska
territorierna. Säkerhetsrådets resolution 2334, antagen i december 2016,
utgör en grund för detta.
Vänligen läs mejlet om frågan om E 1 från de israeliska NGO:s Ir Amim och
Peace Now.
Dror Feiler, Chair, EJJP, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, Stockholm; Arthur
Goodman, Parliamentary and Diplomatic Liaison Oﬃcer
c.c. Neil Mac Call, Head of Division (MENA.2)

Mejlet från Ir Amim och Peace Now
Den 13 oktober 2021

Kära vänner,
Nästa måndag den 18 oktober kommer det högsta planeringsrådet i
civilförvaltningen att diskutera de invändningar som inkommit mot planerna
att bygga tusentals hus i E 1 – ett initiativ som Netanyahu kom med i slutet av
sin tid som premiärminister. Denna plan anser man särskilt kunna utgöra
dödsstöten för tvåstatslösningen eftersom byggandet i E 1-området skulle
tudela Västbanken för palestinierna, skilja det från Jerusalem och
omintetgöra möjligheten att någonsin fungera som palestinsk huvudstad.
Att stödja denna plan vore att överge tvåstatslösningen eftersom den i
praktiken främjar åtgärder för att de facto annektera ”Greater Jerusalem”
som inkluderar E 1-området. Man måste komma ihåg att Israels nya
´government of change´ upprättades på basis av att vidmakthålla politiskt
status quo.
Israeliskt byggande på E 1 betyder att överträda en röd linje!
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E 1 ligger på andra sidan om Gröna linjen, bara några kilometer (miles) från
östra Jerusalem men sträcker sig ändå 10 km (6 miles) in på Västbanken.
E 1 är ett öppet område som kan användas för framtida palestinsk utveckling
och utgör för närvarande en livsviktig korridor för gemensamt palestinskt liv.
Det förbinder Ramallah och norra Västbanken med Betlehem och södra
Västbanken, dessutom alla dessa områden och östra Jerusalem.
Att bygga i E 1 skulle vara det mest påtagliga uttrycket för att Israel vänder
ryggen till tvåstatslösningen.
Att genomföra denna destruktiva plan att bygga 3400 hus skulle dela
Västbanken i två delar och förhindra utvecklingen av ett centralt
storstadsområde mellan Ramallah, östra Jerusalem och Betlehem.
Att godkänna planerna i E 1 som den avgående premiärministern Netanyahu
har verkat för med stöd av Trumpadministrationen, skulle leda till att Israel
befäster sin obegränsade kontroll över miljontals palestinier utan någon som
helst garanti för att få medborgerliga rättigheter – i princip en de facto
annektering som går mot en alltmer apartheidliknande verklighet.
Israeliskt byggande på E 1 skulle leda till en framtvingad delning av den norra
och södra delen av Västbanken vilket allvarligt skulle skada ett hållbart liv för
palestinierna och möjligheten till ett varaktigt och rättvist avtal om konflikten.
Det skulle likaså avskilja den omedelbara, territoriella närheten mellan östra
Jerusalem och Västbanken, vilket är nödvändigt för en livskraftig palestinsk
stat med sin huvudstad i östa Jerusalem.
Att bygga tusentals hus i E 1 skulle också innebära omplaceringar av
beduinsamhällena som för närvarande lever där, det mest kända av dem är
Khan al Ahmar.
Efter åratal utan åtgärd godkände Netanyahu dem på ett exempellöst och
abrupt sätt i slutändan av Israels tredje valkampanj 2020. Att främja E 1
kommer bara att leda till att Israel återgår till en farlig politik som Netanyahu
upprättade då han var rädd för att förlora valet.
Tillsammans med andra partners har Peace Now och Ir Amim kommit med
invändningar mot E 1-planen vilket bland annat kommer att diskuteras vid
mötet den 18 oktober. Dessutom har Ir Amim och Peace Now startat en
kampanj via e-mejl (endast för israeliska medborgare) där man uppmanar den
israeliska allmänheten att sätta press på försvarsministern Benny Gantz och
suppleant-premiärministern och utrikesministern Yair Lapid att skjuta upp
planerna och bevisa för dem att majoriteten av israeler är fast beslutna att
kämpa för fred och för en politisk överenskommelse som bygger på
tvåstatslösningen.
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Ministrarna Lapid och Gantz kan och måste verka för att stoppa dessa planer
och helt dra tillbaka dem.
Ir Amim och Peace Now
Översättning: Anja Emsheimer

EU Ansluter sig till
Rättighetsgrupp i att Fördöma
Israels ´Förstörelsens Dag´ av
Palestinska Hem

”Enligt internationell rätt är rivningar olagliga och underminerar i hög grad
utsikterna för fred.”
Brett Wilkins den 28 november 2021

E

uropeiska Unionen anslöt sig i fredags till en känd israelisk människorättsgrupp i att fördöma rivningen förra veckan av många hem i
ockuperade östra Jerusalem, en illegal handling som tvångsförflyttade
22 palestinier varav 15 barn.
”Vi upprepar vår uppmaning att stoppa rivningar och alla övriga handlingar för
att tvinga palestinier bort från sina hem”, twittrade palestiniernas EUdelegation (DPAL).
”Rivningar är olagliga enligt internationell rätt och underminerar avsevärt
utsikterna för fred”, tillade DPAL.
Enligt den israeliska människorättsgruppen B´Tselem:
Omkring klockan sex på morgonen [den 23 november] anlände personal från
civilförvaltningen och gränspoliser till området kring Wadi al-Humos, en östlig
förlängning av Zur Baher i östra Jerusalem. Trupperna schaktade bort tre
byggnader: en tvåvåningsbyggnad som var hem för en familj på fem
personer, varav tre minderåriga, och en byggnad som var hem för en person.
Därifrån flyttade sig trupperna till andra sidan av separationsstängslet och rev
ett fyravåningshus under uppförande som omfattade tre lägenheter.
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”Rivningsvågen ger uttryck för den israeliska regimens uppfattning att mark är
en resurs som i första hand är avsedd för att vara till nytta för den judiska
befolkningen”, sade B´Tselem. ”Den här regimen använder sig av en mängd
verktyg för administration, planering och byråkrati för att implementera denna
idé. Regeringar kommer och går, men apartheidregimen förblir opåverkad.”
I september rapporterade Förenta nationernas kansli för samordning av
humanitära frågor (UNOCHA) att israeliska rivningar och konfiskeringar av
palestinska hem på den olagligt ockuperade Västbanken och i östra
Jerusalem hittills ökade med 21 % i år. Myndigheten sade att ytterligare 28 %
palestinier tvångsförflyttades under de första nio månaderna 2021, jämfört
med samma period förra året.
EU:s fördömande kom en dag efter att den israeliska regeringen meddelade
den amerikanska administrationens president Joe Biden att man skrinlade en
högst kontroversiell plan att bygga 9000 hus för det exklusiva bruket för
ultraortodoxa judar på platsen för det som förut var Jerusalems internationella
flygplats. Enligt israeliska medier var åtgärden ett resultat av påtryckningar
från Biden-administrationen.
https://www.commondreams.org/news/2021/11/28/eu-joins-rights-groupcondemning-israels-day-destruction-palestinian-homes
Översättning: Anja Emsheimer

Brev från JIPF till UD
Förfrågan från judar för israelisk Palestinsk fred (JIPF) om uppföljning av
tidigare möte
Hej

I

våras var vi ett antal representanter för JIPF som hade förmånen att få delta
i ett videomöte med Ann Linde, Linus Glanzelius och ytterligare att antal
medarbetare på Utrikesdepartementet.

Vi fick kortfattad presentera vår förenings utgångspunkter och arbete samt
hur vi ansåg att svensk och europeisk utrikespolitik skulle kunna påverka
situationen i mellanöstern i positiv riktning.
Vi fick också ta del av UDs syn på situationen och de politiska
förutsättningarna. Bland annat framfördes från UD en viss oro över att
berättigad och viktig kritik mot israelisk politik ofta avfärdades som grundad i
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antisemitism. Vi sa då att vi gärna hjälpte till att bemöta sådana anklagelser.
Dels genom att själva uttala os och dels genom att försöka mobilisera röster i
vårt svenska och internationella nätverk.
(Ovanstående beskrivning är hämtad ur mitt minne eftersom vi inte förde
något protokoll eller andra anteckningar under mötet)
Efter den uppgjorda halvtimmen var Ann Linde tvungen att avslut men vi
fortsatte samtalat ytterligare en stund med övriga UD-medarbetare som
också försäkrade oss om att vi gärna fick höra av oss med frågor, förslag och
åsikter framöver om vi fann det påkallat.
För vår del skulle vi gärna följa upp samtalet någon gång den närmaste tiden.
Helst så klart med utrikesministern som deltagare men om det inte är möjligt
så träﬀar vi gärna andra på lite lägre nivå.
Vi hörde av oss till UD och Kulturdepartementet med ett uttalande inför
Malmökonferensen om antisemitism där vi redogjorde för vår kritik av IHRAS
arbetsdefinition av Antisemitism och de exempel som följde med den. Vi
argumenterade där för åsikten att en anslutning till The Jerusalem declaration
on antisemitism (JDA) hade varit en bättre utgångspunkt både för en kritisk
hållning till israelisk politik och för ett verkningsfullt bekämpande av
antisemitism. Vi fick ett artigt men inte så innehållsrikt svar
kulturdepartementet men ingen respons från UD.
Dock blev det en del rätt bra diskussioner i svensk israelisk och internationell
media som kanske ändå kan göra det enklarare att upprätthålla
distinktionerna framöver.
Men det finns också andra viktiga frågor för svensk och europeisk politik som
vi gärna vill diskutera. Exempelvis:
•Det eskalerande våldet mot civila på ockuperad mark.
•Den fortsatta utbredningen av illegala bosättningar
•Den svaga rättssäkerheten för palestinier på ockuperad mark
•Den humanitära krisen på den blockerade Gazaremsan
•Försöken att utdefiniera humanitärt organisationer i det palestinska
civilsamhället genom att klassa dem som terrorister
•Den försvagade representativitet och korruptionen av palestiniernas
politiska representation.
Detta är förmodligen fler frågor än vad man kan behandla under ett möte men
de är som vi ser det alla av stor vikt för palestiniers levnadsförhållande,
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framtidsutsikter och säkerhet. Att adressera dem är på sikt också en
förutsättning för att förhindra en våldseskalering och möjliggöra en
fredsprocess.
Vi kände oss väldigt hedrade över att ha bjudits till samtal med UD och anta
från att ni också såg en nytta i en sådan dialog. Därför vill vi gärna fortsätta
den på något vis.
Med vänlig hälsning
Styrelsen för Judar för israelisk palestinsk fred (JIPF) genom:
Staﬀan Granér och Dror Feiler
Talespersoner

Palestiniernas folkrätt glöms bort i
debatten
Det svenska kyrkomötet vill utöka sin granskning av folkrättens
tillämpning i Israel/Palestina till brottsrubriceringen apartheid. Det är
väntat att den israeliska politikens försvarare reagerar och formulerar
invändningar mot det, men att, som Martin Blecher, undvika de
folkrättsliga sakfrågorna i en sådan argumentation är orimligt, skriver
Staﬀan Granér från Judar för israelisk-palestinsk fred.
https://www.expressen.se/debatt/palestiniernas-folkratt-gloms-bort-i-debatten/?
fbclid=IwAR1b2dlEfxxpFcY9IrNu5zA6dXLwOl_tpfo8c7InydSmcesfUvYmjKty8koF
öregåendeNästa
REPLIK. Att brottet i fråga rubriceras just som apartheid kan säkert få många
att tro att det handlar om att tillämpa ett system som liknar situationen i
Sydafrika före 1991. Denna tvetydighet utnyttjar Blecher genom att inleda sin
argumentation med en sådan jämförelse.
I juridisk mening är apartheid dock ett specifikt brott som redan 1973
definierades i en FN-konvention och från 2002 också i Romstadgan för den
internationella brottsmålsdomstolen (ICC). Det är dessa formuleringar som
granskningen har att förhålla sig till. Israel är inte ensamt om att utsättas för
sådan granskning. Samma anklagelse har exempelvis framförts mot Kinas
behandling av uigurer och Myanmars av rohingyer, utan att någon därför har
hävdat detaljerade likheter med den sydafrikanska historien.
Två befolkningar med separata rättssystem
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Blecher väljer också att basera sin argumentation på förhållandet mellan
Israels judiska och arabiska medborgare, i själva Israel. Det har förvisso
framförts välgrundade argument för diskriminering även där, men huvudfokus
har alltid legat på den israeliska ockupationspolitiken. På Västbanken och i
Östra Jerusalem lever sedan över femtio år två civilbefolkningar, judar och
palestinier, under separata rättssystem och separat civilrättslig
administration.
Trots att bosättarna lever på ockuperad palestinsk mark, i strid med
internationell rätt, lever de under samma israeliska lag och rättstillämpning
som alla andra israeler, medan palestinierna underkastas särskilda militära
lagar och domstolar. De gäller också de administrativa regimer som reglerar
exempelvis rörelsefrihet, byggande samt tillgång till vatten och infrastruktur.
Alternativet till folkrätt är den starkes rätt
Om Blecher verkligen menar att bevisvärdering, domstolsförfarande,
utredningsmetoder, straﬀskalor och administrativa principer inte skiljer sig åt
mellan dessa system på ett sätt som är uppenbart diskriminerande för den
palestinska majoriteten, är det för det han borde försöka sig på att
argumentera. Men när han säger sig vilja ”sätta saker i sitt sammanhang” är
ockupationen och verkligheten för palestinier som lever under den fullständigt
förträngda.
Om man vill undvika värdeladdat språkbruk för att motverka ”ignorans och
relativism” så är folkrätt och internationell lag en av de fasta punkter vi har att
utgå ifrån – för närvarande den enda juridiska måttstock som kan appliceras
likvärdigt på bägge parter. Alternativet till folkrätten är den starkes rätt.
Av Staﬀan Granér
Talesperson Judar för israelisk-palestinsk fred (JIPF)
LÄS MER: Martin Blecher: Svenska kyrkan har en osund hets mot Israel
https://www.expressen.se/debatt/svenska-kyrkan-har-en-osund-hets-mot-israel

Israel trappar upp sin kontroll över
palestinier på Västbanken med ett
program för ansiktsigenkänning
Av Elizabeth Dwoskin, Washington Post den 8 november 2021
HEBRON, Västbanken
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En palestinsk man står bredvid övervakningskamerorna som den israeliska
armén har satt upp på ett tak i Hebron på Västbanken. Den 13 oktober
2021. (Kobi Wolf/för The Washington Post)

D

en israeliska militären har satsat stort på övervakning på den
ockuperade Västbanken för att övervaka palestinier; detta har
genomförts genom att integrera ansiktsigenkänning med ett växande
system med kameror och smartphones, enligt beskrivning av programmet
som före detta israeliska soldater gjort.

Initiativet till övervakningen, som inleddes under de gångna två åren,
innefattar delvis en smartphoneteknologi vid namn Blue Wolf som tar foton på
palestiniers ansikten och passar ihop dem med ansikten i en databas så
utförlig att en före detta soldat beskrev den som arméns hemliga ”Facebook
för palestinier”. Telefonappen blinkar i olika färger för att larma soldater om en
person ska hållas kvar i häkte, arresteras eller lämnas ifred.
För att upprätta databasen som Blue Wolf använder, tävlade soldater förra
året i att fotografera palestinier, även barn och gamla, med priser för flest
bilder som varje avdelning samlat in.
Det totala antalet människor som fotograferats är oklart men uppgick säkert
till minst tusentals.
Övervakningsprogrammet beskrevs i intervjuer som The Post gjorde med två
före detta israeliska soldater och på separata beskrivningar som dessa och
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fyra andra nyligen avgångna soldater gav till den israeliska påverkansgruppen
Breaking the Silence och som senare delades med The Post. Mycket i
programmet har inte rapporterats tidigare. Medan den israeliska militären har
erkänt att initiativet finns i en nätbroschyr, erbjuder intervjuerna med före
detta soldater den första oﬀentliga beskrivningen av programmets omfattning
och verksamhet.
Förutom Blue Wolf har den israeliska militären installerat kameror för
ansiktsskanning i den delade staden Hebron för att hjälpa soldater vid
checkpoints att identifiera palestinier till och med innan de visar sina ID-kort.
Ett större nätverk med CCT-kameror, döpta till ”Hebron Smart City”, ger
övervakning i realtid av stadens befolkning, och, som en före detta soldat
sade, ibland kan se in i privata hem.
De före detta soldaterna som intervjuats för denna artikel och som talat med
Breaking the Silence, en påverkansgrupp som består av veteraner från den
israeliska armén och som motarbetar ockupationen, diskuterade
övervakningsprogrammet på villkor om anonymitet av rädsla för sociala och
yrkesmässiga följder. Gruppen säger att den planerar att publicera sin
forskning.
De sade att militären hade sagt till dem att försöken i hög grad ökade dess
möjligheter att försvara Israel mot terrorister. Men programmet visar också hur
övervakningsteknologier som hett debatteras i Västvärldens demokratier,
redan används bakom kulisserna på platser där folk har mindre frihet.
”Jag skulle inte känna mig bekväm med att de använde det i köpcentret i [min
hemstad], låt oss uttrycka det så här”, sade en nyligen avskedad israelisk
soldat som tjänstgjorde i en underrättelseenhet. ”Folk oroar sig för
fingeravtryck, men det här är många gånger värre.” Hon berättade för The
Post att hon kände sig manad att säga sin mening eftersom
övervakningssystemet i Hebron var en ”total kränkning av ett helt folks
privatliv”.
Israels användande av övervakning och ansiktsigenkänning verkar vara bland
de mest avancerade implementeringarna av sådan teknik som ett land
genomfört för att försöka kontrollera en underkuvad befolkning, enligt
experter i den digitala organisationen för medborgerliga rättigheter,
AccessNow.
Som svar på frågor om övervakningsprogrammet sade Israels försvarsmakt
(IDF) att ”rutinmässiga säkerhetsoperationer” var ”en del av kampen mot
terrorism och försöken att förbättra livskvaliteten för den palestinska
befolkningen i Judeen och Samarien”. (Judeen och Samarien är Israels
oﬃciella namn för Västbanken.)
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En palestinsk man delar utsikten från sitt tak i Hebron med en militär
övervakningskamera. (Kobi Wolf/for The Washington Post)
”Naturligtvis kan vi inte kommentera IDF:s operationella förmåga i detta
sammanhang”, tillade uttalandet.
Att använda teknologin för ansiktsigenkänning har förbjudits av minst ett
dussin amerikanska städer, även av Boston och San Francisco, enligt
påverkansgruppen Surveillance Technology Oversight Project. Och den här
månaden manade Europaparlamentet till förbud för polis att använda
ansiktsigenkänning på oﬀentliga platser.
Men en studie i somras av USA:s ansvarsbyrå fann att 20 federala myndig
heter sagt att de använder system för ansiktsigenkänning, med sex
brottsbekämpande organ som rapporterar att teknologin hjälpte dem att
identifiera människor som misstänktes för att bryta mot lagen under
oroligheter. Och Information Technology and Innovation Foundation, en
handelsgrupp som representerar teknikföretag, invände mot det europeiska
förbudet och sade att det skulle underminera rättsväsendets försök att
”eﬀektivt reagera på brott och terrorism”.
I själva Israel har tjänstemän vid brottsbekämpande myndigheter kommit med
ett förslag om att införa kameror för ansiktsigenkänning på allmänna platser,
vilket har mött kraftfullt motstånd, och regeringskontoret som ansvarar för att
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privatlivet skyddas har uttalat sig mot förslaget. Men Israel använder sig av
andra normer på de ockuperade territorierna.
”Medan utvecklade länder runtom i världen inför restriktioner för fotograferande, ansiktsigenkänning och övervakning, utgör situationen som beskrivs [i
Hebron] en allvarlig kränkning av grundläggande rättigheter, såsom rätten till
privatliv, eftersom soldater sporras till att samla så många foton på palestinska män, kvinnor och barn som möjligt i ett slags tävlan,” sade Roni Pelli, en
advokat i The Association for Civil Rights i Israel efter att ha hört om försöken
att övervaka. Hon sade att ”militären omedelbart måste upphöra med detta”.
Sista spåren av privatliv
Yaser Abu Markhyah, en 49-årig palestinsk far till fyra barn, sade att hans
familj bott i Hebron i fyra generationer och de har lärt sig att klara av
checkpoints, begränsningar i att röra sig fritt och upprepade utfrågningar av
soldater efter att Israel ockuperat staden under sexdagarskriget 1967. Men
nyligen, sade han, har övervakningen berövat folk de sista spåren av deras
privatliv.
”Vi känner oss inte längre tillfreds med att umgås med dem eftersom kameror
alltid filmar oss,”, sade Abu Markhyah. Han sade att han inte längre låter sina
barn leka utanför huset, och släktingar som bor i mindre övervakade områden
undviker att besöka honom.
Hebron har länge varit en krutdurk för våld, och är en enklav av hårdföra, hårt
bevakade, bosättare, nära Gamla stan omringade av hundratusentals
palestinier och säkerhetsansvaret delat mellan den israeliska militären och
den palestinska administrationen.
I hans kvarter i Hebron, nära Patriarkernas grav, en plats som är lika helig för
muslimer som judar, har övervakningskameror satts upp var 100:e meter
inklusive på hustaken till privata hem. Och han sade att övervakningen i
realtid tycks öka. För några månader sedan, sade han, hade hans sexåriga
dotter tappat en tesked från familjens takvåning, och fastän gatan tycktes
tom, kom soldater hem till honom strax efteråt och sade att hans skulle bli
anmäld för att ha kastat sten.
Issa Amro, en granne och aktivist som leder gruppen Friends of Hebron,
pekade på flera tomma hus i sitt område. Han sade att palestinska familjer
hade flyttat på grund av restriktioner och övervakning.
”De vill göra det så svårt för oss så att vi själva ska lämna området och fler
bosättare kan flytta hit,”, sade Amro.
”Kamerorna”, sade han, ”har bara ett öga – för att se palestinier. Från det
ögonblick man går hemifrån till det ögonblick man kommer hem, finns man
på film.”
14

Issa i Hebron den 13 oktober, säger att Israel har baktankar med att
övervaka palestinier. ”De vill göra livet så svårt att vi själva ska vilja åka
därifrån och fler bosättare flytta hit”, sade han. (Kobi Wolf/for The
Washington Post)
Incitament för foton
Initiativet med Blue Wolf kombinerar en smartphone-app med en databas
med personlig information tillgänglig via mobila enheter, enligt sex före detta
soldater som The Post och Breaking the Silence intervjuade.
En av dem berättade för The Post att denna databas är en nedbantad version
av en annan, stor databas, kallad Wolf Pack, som rymmer uppgifter på
praktiskt taget varje palestinier på Västbanken, inklusive fotografier på
individerna, deras familjers historia, utbildning och en bedömning av
säkerheten för varje person. Den här sist nämnda soldaten var personligen
bekant med Wolf Pack som är åtkomligt enbart på stationära datorer i säkrare
områden. (Fast den här före detta soldaten beskrev databasen som
”Facebook för palestinier”, har den inget med Facebook att göra.)
En annan före detta soldat berättade för The Post att hans enhet, som 2020
patrullerade gatorna i Hebron, fick i uppdrag att samla så många fotografier
på palestinier som möjligt under en given vecka och använda en gammal
smartphone som armén försett honom med, och ta bilderna under dagliga
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uppdrag som ofta pågick i åtta timmar. Soldaterna laddade upp fotona via
Blue Wolf-appen som fanns installerad i mobilerna.
Den här före detta soldaten sade att palestinska barn passade på att posera
för att bli fotograferade medan äldre människor – och särskilt äldre kvinnor –
ofta stod emot det. Han beskrev erfarenheten av att tvinga folk att bli
fotograferade mot deras vilja som traumatisk för honom.
Fotona som varje enhet tog uppgick till hundratals varje vecka, och en före
detta soldat sade att enheten förväntades ta minst 1 500. Arméenheter på
hela Västbanken tävlade om priser, som exv. att få en ledig kväll som de fick
som tog de flesta fotografierna, sade före detta soldater.
När en soldat tar foto på någon, registrerar appen om en befintlig profil i Blue
Wolf-systemet redan finns. Appen lyser sen gult, rött eller grönt för att
indikera om personen skulle hållas kvar, omedelbart arresteras eller tillåtas att
gå, enligt fem soldater och en skärmdump av systemet som The Post hade
fått.
Den stora framstöten att bygga ut databasen Blue Wolf med bilder har saktat
av under senare månader, men trupperna fortsätter att använda Blue Wolf för
att identifiera palestinier, sade en före detta soldat.
En särskild smartphone-app, som kallas White Wolf, har utvecklats för att
användas av judiska bosättare på Västbanken, talade en före detta soldat om
för Breaking the Silence. Fastän bosättare inte får hålla kvar folk, kan
säkerhetsvolontärer använda White Wolf för att skanna en palestiniers id-kort
innan personen kommer in i en bosättning för att exv. arbeta på ett bygge.
Militären erkände 2019 White Wolf´s existens i en israelisk publikation på
högerkanten.
´Rättigheter är helt enkelt irrelevanta´
Den israeliska militären, i det enda kända fallet, refererade i juni till Blue Wolfs
teknologi i en nätbroschyr som inbjöd soldater att delta i ”en ny grupp” som
"kommer att förvandla dig till en Blue Wolf”. Broschyren sade att den
”avancerade teknologin” använde ”smarta kameror med sofistikerade
analyser” och ”sensorer som kan upptäcka och varna för misstänkt aktivitet i
realtid och eftersökta personers rörelser”.
Militären har också nämnt ”Hebron Smart City” i en artikel 2020 på arméns
hemsida. Artikeln, som visade en grupp kvinnliga soldater, som kallades för
”scouter” framför datorskärmar med VR-glasögon, beskrev initiativet som en
”stor milstolpe” och en ”banbrytande” säkerhets-teknologi på Västbanken.
Artikeln sade att ”ett nytt system med kameror och radar hade installerats i
hela stan” och kan dokumentera ”allt som händer i den” och ”känna igen
varje rörelse eller okänt ljud”.
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Kameror som judiska bosättare använder bevakar palestinska fotgängare
på en gata i Hebron. (Kobi Wolf/for The Washington Post)
2019 investerade Microsoft i en israelisk start-up för ansiktsigenkänning,
AnyVision, som NBC och den israeliska aﬀärspublikationen the Marker
rapporterade arbetade tillsammans med armén för att bygga ett nätverk av
smarta säkerhetskameror för teknologi med ansiktsigenkänning på hela
Västbanken.
(Microsoft sade att man drog tillbaka sin investering i AnyVision under
striderna i maj mellan Israel och Hamas militanta grupp i Gaza.)
2019 meddelade den israeliska militären även att man introducerat ett
oﬀentligt program för ansiktsigenkänning, som drivs av AnyVision, vid större
checkpoints där palestinier korsar gränsen från Israel in på Västbanken.
Programmet använder sig av ”kontrollburar” för att skanna id-kort och
ansikten, liknande dessa vid flygplatser, som kollar inresande till USA. I Israel
används de för att kolla om en palestinier har ett tillstånd för att komma in i
Israel, t.ex. för att arbeta eller hälsa på släktingar, och för att hålla koll på vem
som kommer in i landet, detta enligt nya nyhetsrapporter. Denna koll är
obligatorisk för palestinier liksom kollen av utlänningar vid amerikanska
flygplatser.
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Till skillnad från gränskontrollerna äger övervakningen i Hebron rum i en
palestinsk stad utan att meddela den lokala befolkningen, detta enligt en före
detta soldat som var involverad i programmet och fyra palestinska invånare.
De här kamerorna vid checkpoints kan också känna igen fordon, till och med
utan att registrera registreringsskyltar, och matcha dem med deras ägare,
berättade den före detta soldaten för The Post.
Förutom integritetsproblem är ett av de huvudsakliga skälen till att
övervakning med ansiktsigenkänning har begränsats i en del andra länder, är
att många av dessa system har uppvisat högst varierande precision, med
individer som har försatts i fara när de har identifierats på felaktiga grunder.
Den israeliska militären har inte kommenterat oron som uppstått kring
användandet av teknologin med ansiktsigenkänning.
The Information Techology and Innovation Foundation har sagt att studierna,
som visar att teknologin är oprecis, har överdrivits. När gruppen invände mot
det europeiska förbudet, sade den att tiden kunde användas bättre genom att
utveckla garantier att teknologin används på ett säkert sätt av rättsväsendet
och prestandakrav för systemen med ansiktsigenkänning, som används av
regeringen.
Men på Västbanken är denna teknologi bara ”ett annat verktyg för att
förtrycka och underkuva det palestinska folket,”, sade Avner Gvaryahu, vd för
Breaking the Silence. ”Medan övervakning och privatliv står i förgrunden för
det oﬀentliga samtalet i världen, ser vi här ett annat skamligt antagande av
den israeliska regeringen och militären att när det gäller palestinier så är
grundläggande mänskliga rättigheter helt enkelt irrelevanta.”
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-palestinianssurveillance-facial-recognition/
2021/11/05/3787bf42-26b2-11ec-8739-5cb6aba30a30_story.html
Översättning: Anja Emsheimer

NGO-reaktioner på att sex NGO:s har
förklarats vara ”Terrororganisationer”
NGO Monitor, den 26 november 2021

D

en 22 oktober 2021 utpekade det israeliska försvarsministeriet (MoD)
sex palestinska NGO:s som terroristorganisationer. Enligt MoD angavs
Defense for Children International-Palestine (DCI-P), Union of Agricultural Work Committees, Al-Haq, Addameer, Union of Palestinian Women´s
Committees (UPWC) och Bisan på Israels lista på terrorist-organisationer
eftersom de drivs av och är till nytta för the Popular Front for the Liberation of
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Palestine (PFLP), som USA, EU, Kanada och Israel betecknar som terroristorganisationer. Internationella, israeliska och palestinska NGO:s reagerade
snabbt med fördömanden av beslutet och använde upphetsande retorik med
begrepp som ”totalitär” och ”apartheid,”...
Ett gemensamt uttalande från Adalah, Akevot, Association for Civil
Rights in Israel, B´Tselem, Bimkom, Breaking the Silence, Combatants
for Peace, Emek Shaveh, Gisha, Hamoked, Haqel, Ir Amim, Kerem Navot,
Machsom Watch, Physicians for Human Rights- Israel (PHR-I), Public
Committee Against Torture (PCATI), Rabbis for Human Rights, Yesh Din
Den 25 oktober publicerade dessa NGO:s ett gemensamt uttalande,
”En drakonisk åtgärd mot människorättsorganisationer.” De hävdade att
”försvarsministerns utpekande av framstående palestinska organisationer inom civilsamhället, däribland våra kollegor i människorättssamhället, är terroristorganisationer, är en drakonisk åtgärd som
kriminaliserar kritiskt arbete för mänskliga rättigheter. Dokumentation,
påverkansarbete och rättshjälp är en viktig verksamhet till försvaret av
mänskliga rättigheter i hela världen. Att kriminalisera sådant arbete är en
feg handling, karaktäristisk för auktoritära förtryckarregimer.
Civilsamhället och försvarare av mänskliga rättigheter måste skyddas. Vi
är solidariska med våra palestinska kollegor och uppmanar medlemmar
i den israeliska regeringen och det internationella samfundet att klart
och entydigt opponera sig detta beslut.”
Human Rights Watch och Amnesty International
Den 22 oktober publicerade HRW och Amnesty ett gemensamt
uttalande där man skrev att ”detta skrämmande och orättvisa beslut är
den israeliska regeringens attack på den internationella rörelsen för
mänskliga rättigheter. I årtionden har de israeliska myndigheterna
systematiskt försökt att tysta ned övervakningen av mänskliga rättigheter och straﬀa dem som kritiserar deras repressiva styre över palestinier.
Medan anställda i våra organisationer har varit med om förvisning och
reseförbud, har palestinska försvarare av mänskliga rättigheter alltid
burit bördan av förtrycket. Detta beslut är en oroväckande upptrappning
som hotar att stoppa det arbete som Palestinas mest framträdande
organisationer i civilsamhället bedriver. Det internationella samfundet
har i årtionden brustit i att ifrågasätta viktiga israeliska människorättsövergrepp och påtvinga dem meningsfulla följder, vilket har stärkt
israeliska myndigheter i att agera på detta skamlösa sätt. Hur det
internationella samfundet svarar på detta kommer att bli ett sant test på
dess föresats att skydda förkämpar av mänskliga rättigheter. Vi är stolta
över att få samarbeta med våra palestinska partners och har gjort så i
årtionden. De representerar det bästa i ett globalt civilsamhälle. Vi är
med dem i att utmana detta skandalösa beslut.”
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https://www.ngo-monitor.org/ngo-reactions-to-six-ngos-being-declaredterror-organizations/
Översättning: Anja Emsheimer

Intim Bekantskap med Terrorism
Umm Forat den 1 november 2021

F

örutom de sex palestinska NGO:erna stämplade israeliska tjänstemän
min granne, min livskamrat och ett glassföretag som terrorister. Något
bevis behövdes inte.

Arbetsintervju
2017, några veckor efter att jag hade fött Adam, blev jag via ett videosamtal
intervjuad för en USA-baserad anställning på området om om mänskliga
rättigheter. Jag ammade Adam i hopp om att han skulle sova och försökte
rensa bland tankarna, en följd av för mycket hormoner och sömnbrist.
Intervjun med fem intervjuare från urvalskommittén varade i en halvtimme. En
av intervjuarna ägnade tio minuter av våra trettio till att ställa frågor för att
avgöra om jag är terrorist. Han läste ur en mapp framför honom, tydligen från
en av de NGO:s på högerkanten som arbetar nära den israeliska regeringen.
Jag har varit med och bildat Gisha, en israelisk människorättsorganisation
som stödjer rätten för invånarna i Gaza att röra sig fritt. Gisha samarbetar
med palestinska människorättsgrupper, inklusive en del av de sex
organisationer som den israeliska försvarsministern Benny Gantz förra
månaden betecknade som terroristorganisationer, efter åratal som israeliska
tjänstemän oﬀentligt baktalat dem.
Den amerikanska intervjuaren trodde att en av de organisationer som Gisha
samarbetar med, bland de sex som kunde placeras på Gantz svarta lista, är
en terroristorganisation. Enligt hans logik var även Gisha en
terroristorganisation. Han ville förstå graden av min anslutning till Gisha för att
bestämma naturen och omfattningen av mitt engagemang i terroristaktivitet.
Som svar på min fråga sade han att grundade sin information på uppgifter
från Israels regering, ingen av dem innehöll något bevis.
Jag fick inte jobbet.
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Konflikt med en granne
För nästan ett år sedan lämnade min partner, Osama och jag, tillfälligt vår
lägenhet i Ramallah-området för hans sabbatsår i North Carolina. Några
månader senare berättade våra grannar för oss att israeliska soldater mitt i
natten hade stormat in i vårt hus och arresterat grannen en trappa upp, en
man på ca 40 år, med glasögon och som arbetar i en av de organisationer
som Gantz benämnde. Jag hade en spänd relation med honom, ända sedan
hans fru parkerade deras bil framför min och lämnade den där hela natten,
vilket hindrade mig från att komma till ett möte.
Han sitter fortfarande i israeliskt förvar.

Bostadsområde i Ramallah. November 2020. Foto: Umm Forat
Shin Bet och våra nyfödda barn
Jag träﬀade Osama eftersom Israels säkerhetsbyrå, Shin Bet, anklagade
honom för terrorism. För sexton år sedan blev Osama antagen till ett
doktorandprogram vid Tel Avivs universitet, men de israeliska myndigheterna
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vägrade att låta honom lämna Ramallah och komma till campus av en rad
skäl, inbegripet Shin Bets anklagelse att han var aktivist i en
terroristorganisation. På den tiden var vi advokat och klient. Jag skickade in
en ansökan å hans vägnar till Israels högsta domstol, och vi vann en delseger:
statsåklagaren var med på att låta honom lämna Ramallah för att åka till
Europa, men inte till Israel för att gå doktorandprogrammet där. Jag var en
ung advokat men redan tillräckligt erfaren vid ritualen: Jag uppmanades att
lämna rättssalen. Tjänstemän från Shin Bet presenterade bakom stängda
dörrar hemlig information som visade att om Osama skulle komma in i Israel,
skulle det äventyra statens säkerhet och den allmänna säkerheten. Jag
återvände till rättssalen för att höra det välkända beslutet: domarna
accepterade Shin Bets krav. I bilen på väg tillbaka till mitt kontor, uppdaterade
jag Osama om resultaten från förhöret:
”Jag kan inte göra nåt,” sade jag till honom sen. ”Om Shin Bet insisterar, kan
ingen göra något.”
Många år senare efter att jag hade slutat vara Osamas advokat och blivit hans
livskamrat, bidrog samma påstående om farlighet till att det dröjde innan
Osama träﬀade vår dotter, Forat. Hon föddes för tidigt och tillbringade sin
första månad i livet på ett sjukhus i Tel Aviv. Osama fick inte komma in i Israel.
Vi klarade oss med samtal via Skype, jag tryckte telefonen mot hennes kuvös
och förde in min hand till bildrutan så att Osama skulle förstå hur liten hon var.
Tre och ett halvt år senare visade Shin Bet större flexibilitet genom att tillåta
Osama att komma in i Israel för att följa med mig när vår son skulle födas i ett
sjukhus i Jerusalem. Osama klippte av navelsträngen som band ihop mig
med Adam, en gåva från Shin Bet. Men deras storsinthet hade sina gränser.
Den hemliga informationen om Osama blev kvar i Shin Bets mapp och det går
inte att motbevisa. Andra önskemål – att Osama skulle få följa med barnen
och mig på en judisk nyårsmiddag hos mina kusiner i en förort till Tel Aviv eller
att fira Pesach hos min faster – nekades oss. Grunden för anklagelserna mot
Osama, som de mot de sex palestinska grupperna i civilsamhället, förblir
hemlig och således omöjlig att bli kvitt.
Terroristglass
Den israeliska presidenten Isaac Herzog, den sionistiska vänsterns älskling,
deltog också i det oﬃciella israeliska projektet att identifiera terroristaktiviteter
när han i juli deklarerade att ett beslut av Ben & Jerry´s att sluta sälja glass i
israeliska bosättningar på Västbanken är ”en ny form av terrorism”.
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Bevisbördan
Det finns terrorister i världen. Osama, vår granne och jag tillhör inte dem och
de sex palestinska organisationerna och Ben & Jerry´s är inga
terroristorganisationer.
Jag kan inte bevisa det. Men vem borde bära bevisbördan?
Den här artikeln publicerades också i haaretz.com den 1 november 2021:
https://www.haaretz.com/.premium-under-israel-s-rule-any-palestinian-bearsburden-of-proof-on-terrorist-activity-1.10343698
Översättning: Anja Emsheimer

Östra Jerusalems gator är en guldgruva
Israel tjänar dubbelt på huvudstadens palestinier: en gång på böterna de
betalar för av staden själv begångna brott, och andra gången när samhället
tvingas till ett liv av lågavlönade jobb och extrem fattigdom.
Amira Hass, Haaretz, 14 december 2021

En pojke klättrar på ruinerna av ett bostadshus i stadsdelen A-Tur, östra
Jerusalem. Foto: Reuters
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P

engar i massor ligger bakom den pågående israeliska vägran att planera
och bygga åt östra Jerusalems palestinska invånare. Pengar – och inte
enbart det uppenbara uppsåtet att begränsa antalet palestinier i staden.

Borgmästare, chefer för planerings- och byggavdelningar, kommunala
tjänstemän och på varandra följande inrikesministrar i den judiska
demokratiska staten har sammansvurit sig för att skapa ett invecklat system
som suger märgen ur de lokala palestiniernas ben. Färdigheten och
entusiasmen för att pressa pengar ur palestinierna skapades och stärktes av
själva karaktären av deras nyckelfunktioner i ett land vars innersta väsen är
ockupation och fördrivning av ett annat folk från dess land.
Det går till så här: Palestinier betalar böter för husen de tvingas bygga utan
tillstånd i östra Jerusalem på privat mark som de har ärvt eller köpt. De
betalar dagsböter om de inte river sina egna hem. De betalar kommunen för
att riva deras hus – eller gör det med sina egna händer. De betalar en advokat
för att representera dem när de ställs mot tjänstemän och domare som är
likgiltiga inför två grundläggande fakta: 1. Kommunen har inte brytt sig om att
skräddarsy byggplaner enligt sina palestinska invånares behov, och 2.
Människor behöver tak över huvudet.
Palestinierna betalar planerare och arkitekter för att utarbeta en masterplan
för kvarteret där de bor – eftersom kommunförvaltningen vägrar att göra det.
De hoppas att domarna kommer till förnuft och skakar av sig sin moraliska
håglöshet och inser att omkring 200 000 av de 360 000 palestinierna i staden
blir stämplade som "byggnadslagbrytare" – trots att problemet inte är dem,
utan institutionerna som har åstadkommit denna skandalösa situation och
vidmakthåller den.
Alla dessa hushåll ägnar varje månad en stor del av sina begränsade
inkomster– från hundratals till tusentals shekel– till att betala böter för att ha
tak över huvudet. Inte för att teckna ett bolån – eftersom palestinier som inte
är medborgare inte har rätt till det – utan som en extra betalning, utöver de
gängse betalningarna till en byggmästare, till en vitvaruaﬀär, för att täcka eloch vattenräkningar och kommunala skatter. Böter är skatten som ungefär
hälften av palestinierna i Jerusalem betalar som straﬀ för att de inte gör det
som förväntas av dem: att försvinna ut i tomma intet.
Och det är så Israel tjänar två gånger: Det slussas miljontals extra shekel in i
dess kassor – pengar som inte kommer från tullavgifter eller skatteintäckter,
utan från under många år planlagda och uppsåtliga brister i dess
planeringspolicy. Ursynden är policyn av icke-planering. Syndarna:
inrikesministeriet och Jerusalems kommunstyrelse. Och vem straﬀas och
bötfälls? De palestinska invånarna.
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Denna policy dömer också varje palestinsk familj inte enbart till en
oacceptabel och förödmjukande trångboddhet i sina befintliga bostäder, utan
tvingar dem också att ge upp andra aktiviteter som är vesäntliga för deras
välbefinnande, för deras framtid. Till exempel: påbyggnadsprogram för sina
barn eller växel till en bättre skola, semestrar och resor inom landet och
utomlands, högre utbildning. Och detta händer efter att Israel redan har
exproprierat deras disponibla landyta (38 procent av Västbankens yta, som
har annekterats till Jerusalem), och öronmärkt den för judiska bostäder.
Såhär har Israel i decennier skapat ett system som driver, förment oavsiktligt,
Jerusalems palestinier in i ett liv i fattigdom, nöd och lågbetalda tjänstejobb i
stadens exklusiva judiska stadsdelar.
Kvantifieringen av ovanstående summorna i det förflutna och nuet är bortom
denna artikelns möjlighet och ambition. Vi vill bara säga att minst 20 000
rivningsorder har utfårdats mot palestinska byggen i Jerusalem – oavsett om
det handlar om bostäder för kärnfamiljer, byggnader som hyser storfamiljer,
kommersiella lokaler eller flerbostadshus som hyser ett antal olika familjer,
som t.ex. i Khalat al-Ayn-delen av det stora grannskapet A-Tur.
Rivningsbesluten mot den har försenats ett antal gånger i rätten av tekniska
skäl, inte på grund av moraliska hänsyn.
Liv som inte spelar någon roll
Det var advokat Daniel Seidemann som försåg mig förra veckan med den
uppskattade siﬀran av 200 000 palestinska Jerusalembor vars hus är byggda
utan tillstånd. Seidmann brukade inte bara företräda palestinier som utsattes
för kommunens och domarnas obarmhärtighet, utan han initierade dessutom
för 25 år sedan en opinionsbildningkampanj för att avslöja den metodiska och
målmedvetna policyn av icke-planering och icke-byggande för palestinier i
Jerusalem, som står i motsats till den intensiva planeringen och det febrila
byggandet för judar.
Detta är vad Seidemann hade att säga när vi diskuterade 182 byggnader i
grannskapet Silwan, där alla möjliga rättsliga åtgärder mot deras rivning var
uttömda: ”Det som kännetecknar det påtvingade sönderfallet av palestinska
östra Jerusalem är en konsekvent politik på alla områden utom medicin.
Palestiniernas liv spelar inte så stor roll, och ibland spelar det ingen roll alls.”
Det här är något vi kan kvantifiera: 59 procent av de palestinska familjerna i
östra Jerusalem och 66 procent av de palestinska barnen där (sedan 2018,
enligt Jerusalem Institute for Policy Research) lever under fattigdomsgränsen.
Att inte planera för palestinierna står dem dyrt – och det är uppsåtligt.
Fattigdomen som skriker från alla gränder och gator i palestinska stadsdelar
är en vesäntlig biprodukt av detta.
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Ruinerna av ett bostadshus i stadsdelen A-Tur. Foto: Tali Meir

Ekonomisk utarmning av en underkastad befolkning och underminering av
dess möjligheter till högre utbildning och följaktigen till yrken som sådan
utbildning möjliggör, är ett annat beprövat redskap i kolonisatörens
verktygslåda.
Raﬃnemanget och entusiasmen med vilken israeliska judar använder denna
verktygslåda härrör från deras position som förtryckare. Färdigheten att
förtrycka, pressa ut pengar och utarma andra är inte genetisk, utan förvärvad
av vilken grupp som helst som under åren har skapat sina privilegier och
strävar efter att bevara dem.
https://www.haaretz.com/israel-news/mining-gold-from-east-jerusalem-sstreets-1.10459433?
utm_source=General+Mailing+List&utm_campaign=6ae606ec28EMAIL_CAMPAIGN_2021_12_17_05_10&utm_medium=email&utm_term=0_5
86030c60d-6ae606ec28-82761379
Översättning: Ilan Cohen
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En förstörelsens dag på Västbanken: 22
människor, inklusive 15 barn, förlorade på
en enda dag sina hem
Den 24 november 2021

I

går (tisdagen den 23 november 2021) inledde Israel en storskalig
rivningskampanj på hela Västbanken där man förstörde och konfiskerade
bostäder, tält, inhägnader med boskap, byggnader som höll på att uppföras,
en väg och t.o.m. en begravningsbyggnad. Tjugotvå människor, inklusive 15
barn, förlorade på en enda dag sina hem.

Jerusalemområdet:
Israel river tre hem med sex människor inklusive tre minderåriga.
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Omkring klockan sex på morgonen den 23 november anlände personal från
civilförvaltningen och gränspoliser till området kring Wadi al-Humos, den
östra förlängningen av Zur Baher i östra Jerusalem. Trupperna schaktade bort
tre byggnader: en tvåvåningsbyggnad som var hem för en familj på fem
personer, varav tre minderåriga, och en byggnad som var hem för en person.
Därifrån flyttade sig trupperna till andra sidan av separationsstängslet och rev
ett fyravåningshus under uppförande som omfattade tre lägenheter.
South Hebron Hills:
Israel river hus som håller på att uppföras och en begravningsbyggnad
Omkring klockan 10 på förmiddagen kom personal från civilförvaltningen
tillsammans med militär och gränspolis till byn Khirbet Ma´in i South Hebron
Hills. Trupperna schaktade bort ett hus som höll på att byggas men var hem
för en familj på åtta personer, inklusive sex minderåriga.
Och omkring klockan ett på eftermiddagen kom trupperna till byn a-Deirat,
öster om Yatta, och rev en betongkonstruktion på sju rum, avsedd för
begravningar.

Huset i Khirbet Ma´in rivs. Foto: Nasser Nawaj´ah, B´Tselem 23 november
2021
Ramallahområdet:
Israel river bostadstält och konfiskerar byggnader för jordbruk
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Konfiskering av jordbruksbyggnader i Ras a-Tin. Foto: Iyad Haddad, B
´Tselem den 23 november 2021
Konfiskering av jordbruksbyggnader i Ras a-Tin. Foto: Iyad Haddad, B
´Tselem den 23 november 2021

En av byggnaderna som civilförvaltningen i Wadi al-Humos rev. Foto av
´Amer ´Aruri, B´Tselem den 23 november 2021
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Senare den dagen kom personal från civilförvaltningen tillsammans med
militär eskort till samhället Ras a-Tin, öster om Ramallah, och monterade ner
och konfiskerade tre tält som hade varit inhägnader för boskapen. Därifrån
fortsatte de till ´Ein Samia där de kring klockan halv tre på eftermiddagen rev
ett tält som var hem för en familj på åtta personer, inklusive sex minderåriga.
De rev och konfiskerade också två inhägnader för boskap.
Nablusområdet:
Israel förstör en jordbruksväg, nyligen renoverad i ´Asirah al-Shamaliyah
Omkring klockan 11 på förmiddagen kom personal från civilförvaltningen
tillsammans med militär eskort till en befintlig jordbruksväg som det
palestinska jordbruksministeriet och ´Asirah al-Shamaliyah hade börjat
asfaltera för ca två månader sedan. Trupperna rev upp en 500 m lång bit av
vägen och lade sju grushögar vid ingången till vägen från Nablus för att
förhindra att den används. Vägen används av invånarna i ´Asirah alShamaliyah för att komma ut till sin jordbruksmark och förbinder också
staden med Nablus.

Ett hinder som civilförvaltningen har lagt ut på jordbruksvägen. Foto med
tillstånd av ´Asirah al-Shamaliyahs kommun
Rivningsvågen ger uttryck för den israeliska regimens uppfattning att
mark är en resurs som i första hand ska vara till nytta för den judiska
befolkningen. Den här regimen använder en mängd administrativa,
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byråkratiska och planeringsverktyg för att genomföra sin idé. Regeringar
kommer och går, men apartheidregimen förblir orörd.
https://www.btselem.org/press_releases/
20211124_day_of_destruction_in_west_bank
Översättning: Anja Emsheimer
En bosättare kastar sten på palestinier och aktivister medan de skördar oliver.
Inte mycket mer att säga annat än det faktum att det är statens sändebud,
inte ”inte bara några rötägg”.

Foto: Shay Kendler

31

Under Sabbaten Vimlar Det av Bosättare
Med Påkar i Palestinska Byar. De Kör Ut
Folk Från Deras Hem
Ayelett Shani, Haaretz den 29 oktober 2021

J

ournalisten och den politiska aktivisten Yuval Abraham tillbringar mycket
tid i South Hebron Hills där han bevittnar ett nytt slags organiserat
bosättarvåld.
Berätta för mig om dig själv.
Jag är Yuval, 26 år, jag bor i Jerusalem
och arbetar för Local Call [Sikhah
Mekomit på hebreiska, en nättidning som
drivs av ett kollektiv med journalister och
fotografer]. Den mesta tiden är jag på
Västbanken, särskilt i South Hebron Hills,
i ett område som heter Masafer Yatta
[hem för ca 20 palestinska små byar].
”Den mesta tiden är jag på Västbanken” det är värt att stanna upp vid det lite
underliga uttalandet.
Ganska underligt, det håller jag med om.
Men det är verkligheten i mitt liv. Det är
där jag för det mesta har varit under de
gångna tre åren.

Yuval Abraham. ”Jag minns
hur mitt hjärta bultade häftigt
när jag läste att IDF:s
talesperson ljög, eftersom jag
visste det.” Foto: Emil Salman

Hur och varför blev det så?

För sex år sedan började jag lära mig
arabiska. Det förändrade mitt liv. Jag
hade känt mig dragen till språket från
tidig ålder. Mina farföräldrar pratade
arabiska med varandra. Min farfar, som
växte upp i Jerusalem före 1948, talade perfekt palestinsk arabiska. Under
hans sista fyra år i livet pratade vi bara arabiska med varandra, och det förde
oss närmare varandra.
Att kunna arabiska ändrade mitt sätt att förstå min omgivning. När jag väl
hade lärt mig palestinsk arabiska, började jag förstå lokala politiska frågor.
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Husrivningar, livets rutin på Västbanken – det var saker som var helt nya för
mig, och ju större min palestinska vänskapskrets blev, desto mer lärde jag
mig.
Jag började gå på demonstrationer, jag blev aktivist. För några år sedan var
jag som aktivist med när armén genomförde rivningar i Sur Baher [en by i
östra Jerusalem, som Israel annekterat]. Jag var faktiskt i en palestinsk familjs
hem medan det revs.
Tidigare den kvällen satt vi i köket, och ägaren berättade stolt för mig om de
färger som han och hans fru hade valt till skåpen, och senare den natten
kastades han ut med hugg och slag och rivningen började. Vi tittade på när
bulldozers krossade huset ända tills inget av det var kvar. Det gjorde mig
verkligen upprörd. Både erfarenheten och insikten om att detta inte var en
tillfällig handling, att det var ett system.
Det var så jag kom till Masafer Yatta, ett område där husrivningar och
infrastruktur är en rutinsak. Jag träﬀade en kille som heter Basil al-Adraa, en
aktivist som är född och uppvuxen där, och som har dokumenterat
husrivningarna i området sedan han var ung. Vi blev goda vänner, och jag har
varit där sen dess, vanligtvis om helger. Ibland tillbringar jag också hela
veckan hemma hos Basil.
Varför?
Först tror jag att jag åkte dit av en känsla av ansvar. Jag ville skriva om vad
som hände där, att ropa till världen om den orättvisa jag ser och erfar.
Egentligen vet de flesta av oss inte vad som händer, att Israel systematiskt
river hus, har det som en policy. Så småningom fick jag närmare kontakt med
Basil, jag träﬀade andra människor och knöt an även till dem. Idag är jag där
för att jag känner att jag är en del av dem. Jag känner mig väldigt nära dem.
Jag är helt enkelt orolig för dem.
Hur tillbringar du din tid när du är där?
Jag gör inte mycket. Det finns inte riktigt nåt att göra där. Det här är byar som
inte har avlopp eller vattensystem, det finns inga vägar eftersom de också har
förstörts. De här människorna försörjer sig på jordbruk eller genom att föda
upp får. De flesta av dem bor i kojor av plåt, de mer lyckligt lottade bor i
riktiga stenhus. Fattigdomen är sanslös.
Saken är den att även om de inte gör nånting, är det inte lugnt där. Man är
hela tiden medveten om att nånting dåligt är på väg att hända, och nånting
dåligt händer. Bosättare kommer plötsligt och attackerar, eller skickar
civilförvaltningen [en del av den israeliska militärregimen] en enhet för att riva
ett hus. Alla där lever med vetskapen om att de kanske den natten kommer
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att behöva sova ute i det fria eftersom deras hus kommer att rivas. Kanske
kommer de att riva även kliniken, eller förstöra vägen. Inget vet vems tur det
är härnäst. Alla är de i vänteläge.
Det är allt de pratar om. Morgnarna är särskilt nervösa eftersom det är då
bulldozers kommer. Det är fåraherdarna som ser dem först – de kör sakta
längs vägen i en konvoj. Beroende på hur många bulldozers de ser, försöker
de att gissa vad som kommer att bli förstört. Om det bara är en, så blir det
kanske ett litet hus; om det är två, är det troligtvis ett stort hus som en familj
bor i.
Vi talar om område C på Västbanken som är ganska glest befolkat: några
tusen invånare i ett område på mer än 30 000 dunams [över 7 500 acres].
Människorna som bor där är förbjudna att bygga eller bygga ut hus, asfaltera
vägar eller ansluta sig till vatten- och elnät.
Ett skäl till att inte många bor där är att det är omöjligt att bo där. Låt oss
säga en ung person som vill bilda familj och bygga ett hus, kan inte göra det.
Rivningsorder finns för de befintliga byggnaderna, och Israel vägrar
systematiskt att tillåta byggande. Nästan 100 procent av ansökningarna om
tillstånd nekas. Invånarna har ingenstans att ta vägen en gång deras hus har
förstörts. De bara inte har det.

Föräldrarna till 24-åriga Harun Abu Aram som lämnades förlamad efter
att i januari ha skjutits för att han använde en generator i byn al-Rakiz.
Foto: Emil Salman
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De lägger madrasser bredvid ruinerna efter huset, lever så ett tag, tar ett lån,
börjar åter bygga upp huset och sen så rivs det igen. Eftersom jag har varit
där så länge, kan jag verkligen se hur det går till: uppbyggnad, rivning,
uppbyggnad, rivning.
En rättslig strid har i åratal utkämpats på området. Israel förklarade det för en
stridszon. 1999 blev närmare 1000 av invånarna fördrivna. Vi har inte tid eller
utrymme för att gå djupt in i detaljerna, men man kan kanske se situationen
rent allmänt.
Stridszonen 918 upprättades i början av 1980-talet. Staten tillkännagav att
området hade utsetts vara till för militär träning, men i protokollet från ett
möte som avslöjades för några år sedan säger Ariel Sharon [dåvarande
jordbruksminister] att området hade utsetts vara en stridszon för att förhindra
araberna i Masafer Yatta att expandera och sprida ut sig. Det står klart för mig
att det är en politisk stridszon. 1999 använde Ehud Barak och hans regering
förevändningen om stridszon för att kunna fördriva invånarna och hävdade att
det var farligt för dem att vara där, och att vid den tiden en anhållan hade
lämnats in till högsta domstolen.
Och den rättsliga processen har varit på gång i 20 år nu sedan dess, utan
något beslut.
Enligt vad somliga beräknar, skulle den kunna tänkas avslutas i år, och staten
fatta ett beslut. Möjligen blir det någon mer fördrivning. På Västbanken finns
det 160 byar som de i Masafar Yatta där armén förvägrar invånarna
elektricitet, vatten och ordentligt boende. Man kan se det i South Hebron
Hills, Jordandalen, Seam-området [längs gröna linjen] och nära Ma´aleh
Adumin – områden som Israel bestämt ska annekteras, och där staten
instruerar armén att förstöra hus i ökad takt.
Det är ingen hemlighet att detta är policyn – det kommer fram i protokollet
från [Knesset] utrikes- och försvarsutskottet som allmänheten har tillgång till.
För folk som ser sig som vänstermänniskor, är det också lätt att säga att det
här är undantaget och att tänka sig att det händer bortom mörkrets kullar
beroende på ”extremistiska bosättare”, men jag tror att det är hyckleri.
Poängen är att i dessa ej erkända byar i område C bor människor under usla
förhållanden, och civilförvaltningen förstör hus varje vecka.
Låt oss tala om dessa levnadsförhållanden. Vad är det här med elektriciteten
och vattnet? Hur kan man bedriva jordbruk utan vatten?
De producerar elektricitet med solpaneler. Vatten måste man köpa, och det är
verkligen dyrt. Eftersom de inte är anslutna till någon vattenledning, köper de
vatten i containers och betalar per container åtta gånger mer än vad vi betalar
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för vatten. En traktor med en vattencontainer kommer in i en by, en tur på en
timme i vardera riktning, och sätter ner containern bredvid huset. När en tar
slut, kommer de med en till. En del invånare gräver upp marken så att
cisternerna kan samla regnvatten, i huvudsak till fåren. Men för
civilförvaltningen betraktas även detta som ett olagligt byggande. För ca tre
veckor sedan kom de från civilförvaltningen och delade ut order om att
förstöra cisternerna.
Ta med mig ut till området, till en rivning.
Det var en händelse som fastnade i mitt huvud, det var när de jämnade
Faresah Abu Arams hus med marken, en kvinna från byn al-Rakiz och någon
som jag känner väl. Vi visste att något dåligt var på gång eftersom fyra
bulldozers kom den dagen. Inspektörerna från civilförvaltningen talade om för
soldaterna att ”Låt henne inte ta nåt med sig, vi vill inte att hon bygger upp
sitt hus igen,” och sen förstörde de huset med allt hon ägde och under
spillrorna låg kläder, grytor och kastruller, barnens skolväskor. Jag såg en av
Faresahs döttrar, en flicka på 8 år, som tappade andan av dammet. Basil och
jag sprang efter bulldozersen. Terrängen där är kuperad, vägarna är inte
asfalterade, och för inte länge sedan förstörde de alla huvudvägarna. Vid
något tillfälle när jag sprang, svimmade jag av ansträngningen. Jag stannade
kvar ensam. När jag kom upp, hörde jag bara ekona från andra sidan
kullen,invånarnas skrik och det pipande ljudet från bulldozersen.
En månad senare höll Harun, Faresahs son, på att fixa ett av de förstörda
husen i byn och använde en generator. Inom några minuter dök soldater upp
för att konfiskera generatorn. Harun stod emot och medan han höll fast
generatorn, sköt en soldat honom i nacken.
Blev du vittne till det?
Vi var uppe på kullen mitt emot. Vi hörde skottet och gick närmare. Det finns
också en video på skjutandet. Enheten för IDF:s talespersoner sade att det
var oavsiktlig skottlossning som berodde på att 150 personer störde genom
att kasta sten. Jag minns hur mitt hjärta bultade häftigt när jag läste det,
eftersom jag visste att de ljög. Jag hade sett att det inte var något som
störde. Faresah var där, och Harun, och ytterligare fyra släktingar till dem. Det
är verkligen en stor förändring som jag har genomgått som israel: jag tvivlade
på lagen. På vad armén säger. Om riktigheten i {landets] förfarande. Efter
skjutandet mötte jag Faresah igen. Jag kände knappt igen henne. Huden i
hennes ansikte hade förändrats. Den hade blivit grov och stram. Hon grät så
mycket. Harun, hennes son, som är lika gammal som jag, förblir förlamad.
Han kan bara röra på ögonen nu. Det finns inget sätt för honom att gå igenom
en rehabilitering i byn. I Masafer Yatta kan man bara drömma om en rullstol.
Jag har inte klart för mig vad de kommer att göra.
36

Jag kippar efter andan.
Ja. Orättvisan blir sakta rutin. Man vänjer sig vid den. Det är viktigt för mig att
dokumentera orättvis rutin, viktigare än att dokumentera dramatiska och
exceptionella händelser, och i stället fotografera en liten lekplats med barn
som åker karusell eller gungar. Och det är mot den lekplatsen som en
rivningsorder utfärdades så snart den var byggd. Det fick jag veta av Basil.
Han har en förvånansvärd inre styrka. Beslutsamhet. Fastän Shin Bet
[säkerhetstjänsten] förföljer honom och bosättare hotar honom, har han
hundra gånger mer att förlora än jag har, och går upp varje dag för att
dokumentera.
För några veckor sedan, vid Simhat Torah, kom området att hamna i
rubrikerna efter att bosättare hade attackerat byn Mufkara, där en 3-årig pojke
fått ett sår i huvudet och hamnat på sjukhus. För resten – hur mår han?
Han är okej nu och återhämtar sig. Det är inget nytt, bosättarvåldet. Det är
också en del av rutinen fast nyligen har det eskalerat.

Bosättarungdomar attackerar Mufkara under Simhat Torah. ”Någon ropar,
´Maskerade människor på väg’ och vi springer dit för att filma det.”
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Vad tror du att upptrappningen beror på?
På [bosättarnas] fåraherdarnas utposter. Dussintals har under de senaste åren
etablerats över hela Västbanken. Vad är dessa jordbruk för något?
Bosättarenheten [för World Zionist Organization] ger ett mycket litet antal
människor tusentals dunams med mark där de anlägger jordbruk i syfte att
”återta Landet”. Tusentals dunams som försörjt palestinska samhällen i
generationer med att valla får är nu exproprierade för lantbruk och på så vis
kan bosättarna hindra palestinierna från att komma in med våld. Jag kan
absolut känna ett slags våg av en ny generation av unga bosättare som
anlägger dessa jordbruk och därmed begår grovt våld.
”Zambish” [Ze´ev Hever, en ledande typ i Yesha Council of Settlements] vars
ord har citerats, ”Dessa jordbruk är mycket mer eﬀektiva än bosättningarna.”
Om målet är att judaisera marken och göra palestiniernas liv eländigt och
fördriva dem, då har han rätt. Det är eﬀektivt. I termer av territorium upptar
dessa lantbruk mycket mer plats än alla bosättningarna på Västbanken
sammanlagt, och de är ett av de huvudsakliga skälen till våldsamma
händelser. Tänk på en palestinsk by, med 300 invånare. I generationer vallade
de sina får uppe på kullarna nära byn, och plötsligt säger någon till dem, ”Du
får inte komma in här igen, alla de här kullarna är mina nu.” För några
månader sedan ägde en allvarlig händelse rum då en [palestinsk] fåraherde
attackerades – hans käke krossades med en metallstång, de slog även hans
gravida fru. Våldet riktas också mot djur, de hugger och skadar fåren.
Inte för att jag har något krav att försvara men kommer våldet alltid från en
sida?
Jag vill inte försköna något. Det finns palestinskt våld på Västbanken. Men
särskilt samhällena i Masafer Yatta är mycket svaga, och faktum är att det
[det palestinska våldet] helt enkelt inte äger rum i det området. Vid den
hemska händelsen gick bosättarna in i Mufkara och attackerade invånarna
med påkar. De palestinier som var där kastade förstås stenar på dem. I den
israeliska diskursen formuleras det som palestinskt våld. Det är helt enkelt
inte sant. Det är en dynamik som jag har varit med om så många gånger det
senaste året. Bosättare attackerar en by, eskorterade av soldater, och när
palestinierna försöker försvara sig, skjuter soldaterna på dem. Det
självförsvaret presenteras senare som våld från deras sida, fastän allt hände
inne i den palestinska byn.
Och ingen stannar för att fråga vad bosättarna faktiskt gjorde där?
Just det. Jag kan säga att under hela min tid där har jag inte sett något fall av
våld från palestinier mot israeler, fastän det självklart händer på annat håll.
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Hur ser våldet som du talar om ut?
Det har definitivt ägt rum en följd av attacker under Sabbaten. Maskerade
människor kommer till en by och attackerar invånarna.
”Oneg Shabbat” - Sabbat-”firande”
Just det. Vid en del sabbater såg jag en minibuss bromsa in och maskerade
människor klev ur och började attackera folk. Man får en känsla av att det är
något organiserat, som händer under sabbaten eller judiska religiösa helger –
dagar då människor samlas, att de planerar och utför det tillsammans.
Var det så förr också?
Nej. Otvetydigt nej.

Följderna efter bosättarattacken på Mufkara förra månaden.
Foto: Tomer Appelbaum
Ur vilken synvinkel? Hur många deltar i attackerna? Hur ofta äger de rum?
Först och främst ser jag ett mycket stort steg v.g. djärvheten i attackerna. Att
folk kan gå in i en by och dra ut människor ur deras hem, liksom det som
hände vid Simhat Torah är något jag inte hade sett tidigare. Stora grupper
anländer också från platser som det sällan är några människor på. Jag tror att
människor som inte bor i lantgårdarna kommer dit i förväg för att delta i
attacken.
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Beskriv en sådan händelse för mig, hur den ser ut.
Någon skriker, ”Maskerade människor på väg, de kommer in,” och vi springer
dit med kamerorna för att filma det. De maskerade människorna börjar kasta
sten mot byn, palestinierna kastar sten tillbaka på dem. Det är skrikigt och
hysteriskt. Soldaterna försvarar i regel bosättarna som var de som började
attacken. De kastar tårgasbomber. Jag håller hårt i en lök för att andas in
dess lukt och inte kvävas av gasen. Ibland skjuter de även skarpt. Vanligtvis
såras människor, ibland allvarligt.
Det låter skrämmande. Är du rädd?
Väldigt mycket. Jag är inte en särskilt modig person. Jag inser att någon
skulle kunna dödas vilket ögonblick som helst. Jag känner att både
bosättarna och soldaterna är mot mig eftersom jag förmodligen är på
palestiniernas sida. Jag brukar skrika på hebreiska. Det hjälper inte särskilt
mycket, men jag känner att hebreiskan kanske lugnar bosättarna, soldaterna.
Vid Simhat Torah-attacken skrek jag hela tiden, ”Skjut inte! Skjut inte!” Hör
på! Jag förstår också hur soldaterna upplever dessa situationer.
Hur?
De ser palestinierna som människor som inte är en del av deras folk, som inte
talar deras språk, och från deras synvinkel skulle de alla kunna vara en
terrorist, och det kliar i fingrarna på dem för att trycka på avtryckaren. Men
det är förstås inte alla som tänker så men i allmänhet gör de det.
Tidigare förstod jag inte varför palestinier var rädda för soldater. Varför de
oroar sig när de går genom en checkpoint. Idag kan jag förstå känslan av att
veta att man är helt utelämnad åt någons nåd, och att behöva leva med
känslan att om man gör det minsta fel så får man en kula i sig. När jag är med
vid en sådan händelse, är jag väldigt rädd om mina palestinska vänner, jag
vet hur lätt de skulle kunna dödas, och jag som journalist vet hur det går till
på Västbanken, om och om igen, vid liknande situationer.
Från bybornas synvinkel, var det en exceptionell händelse?
Definitivt inte. Det hände åtminstone åtta gånger i Masafer Yatta förra året.
Det är inte en engångshändelse, det är ett led i en följd av händelser som ägt
rum, som kommer att äga rum och som kommer att fortsätta att äga rum. En
vecka efter den händelsen sade en arabisk bonde att bosättare kom till hans
by och slog honom så illa att han blev inlagd på sjukhus. Det finns ingen
videoinspelning bara hans vittnesmål, som naturligtvis ingen kommer att
lyssna på. Det finns dussintals med såna berättelser varje vecka på hela
Västbanken, särskilt på område C.
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Varför stannar de där? Vad är anledningen? Ideologi eller brist på alternativ?
Brist på alternativ. Det är deras mark. De kan inte bara gå iväg och flytta till
staden. De skulle bli flyktingar där. De här familjernas liv grundar sig på att
valla får och bedriva jordbruk ute under bar himmel. Yatta är den av de tätast
befolkade och rökigaste städer som jag nånsin har sett. De skulle då inte
kunna överleva där och för övrigt skulle de inte kunna försörja sig i staden.
Inte ens den yngre generationen?
Den yngre generationen har inte heller många möjligheter. Alla som kan
försöker hyra en lägenhet någonstans för att bilda familj. De flesta av dem har
inte det valet eftersom de inte har pengar. Det här är inte den ideologiska
fanan för ”Vi ska för alltid kämpa mot ockupationen.” De här människorna har
helt enkelt ingenstans att ta vägen.
Jag grät när jag läste dina artiklar, och du är helt enkelt med i det. Det är långt
från självklart, särskilt med tanke på din ålder. Du borde vara helt uppslukad av
dina egna angelägenheter. Du är verkligen en felaktig millennial.
Hör på! Jag ser också hur mina kamrater lever. En aktivist från området
berättade en gång för mig att en ung palestinier har två alternativ: antingen att
arbeta i Israel eller att gå på universitetet och arbeta i Israel. Basil avlade
examen cum laude vid juridikfakulteten i universitetet i Hebron men han kan
inte hitta något jobb. Studenterna i hans klass arbetar alla utan undantag med
att renovera hus i Be´er Sheva.
Vid checkpointen Metar träﬀade jag ingenjörer, chefer för fullmäktige, rektorer.
Det är också skälet till att palestinier slutar vara aktivister – ekonomin. Shin
Bet nekar dem arbetstillstånd [i Israel]. Alla mina vänner i Masafer Yatta som
dokumenterar husrivningar är svartlistade. Om de slutar att dokumentera,
kommer de att ha en bättre möjlighet att få ett tillstånd. Då och då har Shin
Bet fester för ”att skjuta upp svartlistningen”, och efter 25 års ålder, när man
gifter sig, behöver man hitta ett sätt att stödja en familj. Så många av dem
slutar att dokumentera husrivningar, bara för att kunna arbeta med
husbyggen i Jerusalem på Västbanken. När man kämpar om det mest
grundläggande i livet, blir stora politiska frågor underordnade.
Ditt sätt att leva reser ett antal frågor om identitet. När du sade att du skrek,
”Skjut inte” under attacken, undrade jag hur du ser på dig själv. Var du hör
hemma.
Jag känner min [judiska] Mizrahi-identitet i mitt dagliga liv, mest utifrån mitt
utseende. Jag kan till fullo antas vara arab både med min accent och mitt
ansikte. I Ramallah eller i Yatta vet förbipasserande inte att jag är israel, de
tror att jag är palestinier. Det är en komplex erfarenhet. Om jag får frågan,
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säger jag vem jag är men vanligtvis får jag inte den frågan. Ta som exempel
att en taxiförare i Betlehem berättar för mig hur hans barn fängslades genom
ockupationen, och om hur saker och ting brukade vara före
separationsstängslet, när de kunde köra fritt till Jerusalem. Det är uppenbart
att han gillar mig, och vi skrattar – men jag känner mig illa till mods, en känsla
av att hemlighålla och sekretess.
Jag engagerar mig också i hemlighållande och sekretess med israeler. Hela
tiden. Vid ingången till köpcentra hejdar vakter mig när de hör att jag pratar
arabiska i telefonen, och jag lägger på. I veckan tittade jag på en lägenhet
som man kunde hyra i Jerusalem, och en vän, en palestinsk kvinna, ringde till
mig. Lägenhetsägaren, som hörde att jag pratade arabiska med henne
började skrika på mig ”varför hade jag inte berättat för henne?”. Hon sade att
hon inte skulle hyra ut till mig om jag skulle ”ha fester med
kusinerna” [hebreisk slang om araber]. Jag sade ingenting. Jag var tyst men
jag mådde dåligt efteråt för det.
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.HIGHLIGHT.MAGAZINEsettlers-swarm-palestinian-villages-with-clubs-pulling-people-out-of-theirhomes-1.10337173?
utm_source=mailcimp&utm_medium=marketing&utm_campaign=Best-ofHaaretz&utm_content=6e7868e243
Översättning: Anja Emsheimer

The ”Seam Zone”: Israeliska Tjänstemän
Stänger Tusentals Palestinska Bönder ute
från Deras Mark
Israel hävdar att det enda skälet att neka palestinier tillträde till Seam Zone är
säkerhet, men data från MintPress visar att mindre än 1 % av tillstånden
nekades av säkerhetsskäl.
Den 15 november 2021
Av Jessica Buxbaum
https://www.mintpressnews.com/seam-zone-israel-barring-thousandspalestinian-farmers-from-land/278955/
En mur som avskiljer folk från deras mark

S

om svar på den andra intifadans utbrott (det palestinska upproret mot
israelisk ockupation) beslöt Israel att upprätta en mur som 2002 skiljde
den ockuperade Västbanken från resten av Palestina.
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Regeringen rättfärdigade sitt drag som ett sätt att hindra så kallade terrorister
från att gå över den Gröna linjen (vapenstilleståndslinjen 1949 som utgjorde
de facto-gränsen mellan staten Israel och dess ockuperade territorier). Men
större delen av apartheidmuren var inte byggd längs Gröna linjen. I stället var
den byggd på Västbanken – och splittrade i huvudsak härmed regionen.
Trakten mellan muren och den Gröna linjen är känd som Seam Zone och
utgör uppåt 9.4 % av Västbanken. Israel betecknade Seam Zone som ett
slutet område som innebär att palestinier behöver ett specialtillstånd för att
komma åt sin mark där. Det är där som Amarneh har sin mark.

Foto/Den palestinska bonden Elayan Shami, 62, står vid sitt fält i byn
Battir på Västbanken. Sebastian Scheiner/AP
Amarneh, ordförande i fullmäktige i byn Akkaba, där han bor, sade att 80 %
av byborna äger mark innanför Seam Zone medan ”mycket få – 20 % - äger
mark innanför det palestinska territoriet, som de kan komma in i när som
helst.” Detta innebär att majoriteten av invånarna i Akkaba måste ta sig
genom den byråkratiska labyrinten för att få tillstånd och vänta på armén för
att få bruka sin mark.
Enligt en ny rapport från den israeliska människorättsorganisationen
HaMoked, begränsar den israeliska militären alltmer palestinska bönders
möjlighet att komma in i Seam Zone. HaMokeds Freedom of Information
begäran hos Jerusalems distriktsdomstol visade att endast 27 % av
böndernas begäran 2020 om tillstånd att få tillträde till området godkändes
av militären, medan 73 % nekades – vilket omöjliggjorde för tusentals
palestinier att nå sin mark.
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Israel har tidigare sagt att säkerhet är det enda skälet att neka palestinier
tillträde till Seam Zone, men data visar att mindre än 1 % med tillstånd
nekades av säkerhetsskäl. I stället avslås de flesta ansökningarna utifrån en
oförmåga att leva upp till militärens kriterier för ett tillstånd.
”En person har rätt att komma till sin mark av alla de skäl de väljer,” sade
Jessica Montell, verkställande direktör, i ett uttalande som fortsatte:
Dessa bönder begär inte att få komma in i Israel, och i de flesta fallen är det
inte fråga om några säkerhetsbekymmer – och ändå måste de bevisa sitt
´behov´ av att nå sin mark, trots en byråkratisk mardröm för att få det
nödvändiga tillståndet. Israel är mycket försenade i att montera ned dessa
delar av barriären [apartheidmuren] innanför Västbanken och upphäva
regimen som ger tillstånd till Seam Zone.”
Bönder tvingas att bevisa sitt ´behov av jordbruket´
Avslagen för att få tillstånd har stadigt ökat de senaste åren. Enligt
HaMokeds undersökningar nekade Israel 2014 29 % av ansökningarna om
tillstånd. Det här antalet steg till 55 % 2016 och 2017, och till 73 % 2018
innan det sakta sjönk till 63 % 2019 och 2020 åter gick upp till 73 % .
Den israeliska militären skärper sina kriterier mer och mer för vilka man
släpper in i Seam Zone. 2009 – när regleringarna för tillstånd först släpptes –
måste sökande bevisa att de hade en anknytning till marken. 2014
uppdaterade Israel regleringarna till att bara tillåta markägare att komma in i
Seam Zone, och utestängde därigenom markägarnas familjemedlemmar från
att komma in i området. 2017 uppdaterade Israel åter regleringarna. Nu
måste bönderna bevisa ett ”behov av jordbruk” för att komma åt sin mark.
”Som regel kommer det inte att finnas något behov av hållbart jordbruk när
storleken av tomten som det krävs tillstånd för, är liten, inte mer än 330
kvadratmeter [omkring 3550 kvadratfot],” sade militären i sin nya order.
HaMoked lämnade 2018 in en petition till Israels högsta domstol mot denna
regel om så liten tomt. 2020 utfärdade domstolen en order nisi (en
domstolsorder som kommer att träda i kraft vid ett datum i framtiden om inte
ett särskilt villkor uppfylls) om petitionen och genomförde en hearing den 28
oktober. HaMoked förväntar sig ett domstolsbeslut under de kommande
månaderna.
Som ett resultat av dessa avslag är det färre palestinier som försöker ansöka
om ett tillstånd, noterade Montell.
Avslag på tillstånd har nästan fördubblats sedan 2015 enligt data som
HaMoked har sammanställt
”Det som händer på plats är att allt färre palestinier ens försöker komma in
på dessa områden och de som försöker, är det allt färre som lyckas,” talade
Montell om för MintPress News. ”En del i Seam Zone är bara palestinskt
jordbruk, men en stor del av Seam Zone är bosättarområden. Så
bosättningar expanderar medan palestinier fördrivs från dessa områden.”
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Amal Zeid, en jordbrukare som äger 67 acres i Seam Zone, förklarade i
rapporten hur hennes familj har förlorat hoppet sedan restriktionerna. ”Varje
gång jag vill ha ett tillstånd, liksom de flesta jag känner, är det en kamp. Mina
systrar har inte fått nåt tillstånd på åratal. De har gett upp. Men vi måste
behålla anknytningen till vår mark”,sade Zeid.

2020 lämnade HaMoked på uppdrag av sju palestinska bönder, in en petition
till Israels högsta domstol om att avveckla byn Qaﬃns del av apartheidmuren,
och skrev:
Det har bevisats utom allt tvivel att barriärens existens leder till att palestinskt
liv i Seam Zone raderas ut; zonen har skapats av segmenteringen och
avskiljandet av förbindelsen mellan marken och dess ägare.”
Amarneh, en av dem som framställt petitionen, talade om för domstolen:
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Idag har många bönder övergett sin mark väster om barriären. De flesta
invånarna i Akkaba arbetar nu inne i Israel eller hyr mark öster om barriären.
Själv ärvde jag efter min far 260 dunams [64 acres] mark som ligger i Seam
Zone; av dem beslagtogs 60 dunams [15 acres] för att bygga själva barriären.
Jag har ytterligare 74 dunams [18 acres] öster om barriären. Idag odlar jag
mest oliver på marken i Seam Zone. Jag odlar inte längre säsongsbetonade
grönsaker.”
Gate 408 där han väntar för att få komma in på sin mark, ligger längs Qaﬃn.
De mister sitt levebröd och sitt arv
Israels ständigt expanderande restriktioner för tillstånd försämrar palestinskt
liv. Bönder vars mark ligger i Seam Zone har måst se sin inkomst minska
kraftigt och sin mark bli ofruktbar.
”Jag räknade fram att som ett resultat av stängslet, förlorar jag ca 25 000
shekel (7500 dollar) i inkomst varje år,” sade Jihad Shareware, en bonde från
Qaﬃn, i ett pressmeddelande från HaMoked. ”Innan stängslet upprättades,
kunde jag sköta marken tillsammans med mina systersöner och brorsdöttrar.
Andra släktingar kunde också komma och hjälpa till med skörden. Nu får
ingen tillstånd. Min fru och jag måste göra det på egen hand.”
Ahmad Abadi, en bonde som äger 10 acres i byn Barta´a i Seam Zone,
garanterades 2019 ett tillstånd på två år. Men hans tillstånd är begränsat till
att få tillträde till marken 40 gånger per år på grund av att han äger en liten bit
mark. Abadi anslöt sig till HaMokeds petition mot politiken med små
markbitar efter att domstolen avslog hans överklagande av tillståndet.
”Min anknytning till marken kan inte kvantifieras med ett antal gånger man får
komma in,” sade Abadi under en hearing hos överklagandekommittén. Han
fortsatte:
Jag har en djup känslomässig anknytning till min mark. Minnena från min
barndom är förenade med den. Varje gång jag kommer till min mark, minns
jag min far och min mor. Jag minns stenen som min far brukade koka kaﬀe
och te på. Jag fortsätter denna tradition – jag använder samma sten för att
koka kaﬀe och te på. Det här bevarar min anknytning till mitt förflutna och till
min familj. Att inskränka min anknytning till min mark till en beräkning av hur
mycket som kan odlas där är kränkande. Det tar på inget sätt bort min
anknytning till min mark.”
Förra året investerade Abadi 7000 shekel (2250 dollar) i att odla tobak men
förlorade allt eftersom han redan hade fått komma in de 40 gånger som han
hade fått tillåtelse för och han kunde inte komma dit igen.
”Jag bad någon annan att gå dit och ta tobaken för egen del innan grisarna
skulle förstöra allt,” sade Abadi. Utan att kunna komma dit regelbundet fick
Abadi se sin mark översållas med skadeinsekter.
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Palestinska bönder tar in sin olivskörd genom en checkpoint på andra
sidan av Israels apartheidmur nära Jenin. Mohammed Ballas/AP
Abadi, som nu arbetar som byggnadsarbetare i det 1948 ockuperade
Palestina (dagens Israel), odlar oliver på sin mark förutom tobak men nämnde
att med dessa restriktioner litar han inte längre på sin skörd. I stället för att ta
oliver från sitt fält, går han bara och köper en flaska olivolja i en lokal aﬀär.
Amarnehs by i Akkaba har måst se sin jordbruksekonomi kollapsa. Amarneh
förklarade att byborna har slutat att sälja frukt. Herdar har minskat sitt antal
getter och får. ”Någon som hade 100 getter, har nu bara 30 eller 12 st
eftersom de inte kan komma in på marken bakom muren,” sade Amarneh.
Han själv hade tidigare 400 får men nu bara 100.
Bönder i Seam Zone har mest gått över från att odla högavkastande
grönsaker till att i huvudsak odla fruktträd som oliver. Den här förändringen
har kraftigt minskat deras inkomster och tvingat dem att helt överge sitt
jordbruk. Enligt en rapport 2003 från donatorer i humanitära
biståndsorganisationer, har en bondes inkomst minskat med 95 % genom att
från att odla grönsaker gå över till att odla oliver.
Men även olivodlingen har blivit lidande av restriktionerna. Amarneh äger
mark på båda sidor av apartheidmuren och sade att skillnaderna i produktion
är stora.
”Marken på det palestinska territoriet som jag kan komma in på närhelst jag
vill, kan jag för varje dunam (en kvarts acre) beräkna mellan 70 och 90 % av
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[min potentiella olivskörd],”sade Amarneh. ”Men allt som finns bakom muren,
ger mig 30 %.”
Eftersom den palestinska säsongen för olivskörd tar slut under de närmaste
veckorna, funderar bönder i Seam Zone över hur detta drakoniska system
med tillstånd har förbittrat en tidigare lycklig tid. Zeid sade:
Jag minns när jag var barn. Jag kunde vara så mycket på vår mark.
Olivskörden var som en stor fest. Alla våra släktingar kom och tillbringade
timmar och dagar tillsammans, vuxna och barn på samma sätt. Jag minns att
vi ibland sov ute på vår mark. Vi kan inte göra så längre. Man måste lämna in
dokument. Man måste få ett tillstånd. Det finns en checkpoint.”
Mitt i Israels labyrintiska procedurer med tillståndsgivande förlorar palestinier
en del av sitt arv.
Jessica Buxbaum är en journalist med bas i Jerusalem och bevakar för
MintPress News Palestina, Israel och Syrien. Hennes arbete har presenterats i
Middle East Eye, The New Arab and Gulf News.
Översättning: Anja Emsheimer

Med handfängsel och ögonbindel; en
veteran från israels viktigaste
kommandoenhet bekämpar nu
ockupationen
En bild på Avner Wishnitzer blev förra månaden viral när historikern, en
veteran i Israels mest prestigefyllda stridsenhet, misshandlades och häktades
av armén medan han försökte leverera vatten till palestinska bybor
Av Judy Maltz, Haaretz den 15 oktober 2021

U

tan att veta mycket om omständigheterna kring bilden skulle de flesta
israeler nog automatiskt anta att mannen var palestinier. När allt
kommer omkring så får palestinier som häktats av israeliska trupper på
Västbanken, automatiskt ögonbindel på sig.
Men så var inte fallet vilket kanske kan förklara varför just det här fotot spreds
i israeliska sociala medier.
Mannen med ögonbindel var en judisk israel. Inte vilken judisk israel som
helst utan en veteran från Sayeret Matkal – den elitkommandoenhet i Israels
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Avner Wishnitzer som står med ögonbindel bredvid en israelisk soldat på
Västbanken förra månaden efter sin internering. Foto: Daphne Banai
försvarsstyrkor, som hyllades över hela världen för sina vågade räddningsoperationer av gisslan.
Avner Wishnitzer är, skulle man kunna säga, i gott sällskap: Israels nuvarande
premiärminister, Naftali Bennett, och två tidigare premiärministrar, Benjamin
Netanyahu och Ehud Barak, tjänstgjorde också i denna enhet.
Men Wishnitzer, 45 år, var inte i militär tjänst när han häktades i South Hebron
Hills för nästan en månad sen. Den före detta kibbutzniken, som nu
undervisar i Mellanöstern- och afrikansk historia vid Tel Avivs universitet, var
där med en grupp antiockupationsaktivister som hade planerat att leverera en
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vattentank till ett palestinskt samhälle som inte var anslutet till
vattensystemet. De flesta av aktivisterna tillhörde Combatants for Peace, en
ideell israelisk-palestinsk organisation engagerad i att få slut på
ockupationen.
Det som gör just den här organisationen speciell är att den grundades av
individer som hade varit med om strider på båda sidor av konflikten.
Wishnitzer, som är född och uppvuxen i Kibbutz Kvutzat Shiller i mellersta
Israel och för närvarande bor med sin familj i Jerusalem, var en av grundarna.
Enligt hans skildring hade en grupp på omkring 50 aktivister fredagen den 17
september gett sig av för att leverera en tank med fyra kubikmeter vatten till
ett isolerat palestinskt samhälle nära den obehöriga bosättarutposten
Avigayil.

Avner Wishnitzer. ”Det är så att de senaste veckorna och månaderna har
soldaterna blivit mer våldsamma.” Foto: Noa Himelfarb
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”Det är en del av vår pågående kampanj för att hjälpa palestinska samhällen
under israelisk kontroll – särskilt i South Hebron Hills och Jordandalen som är
de torraste områdena på Västbanken – att få tillgång till vatten”, förtydligar
han.
Han påpekade att medan den israeliska armén har nekat palestinierna tillgång
till vatten på mark som de har gett sig in på med olagligt byggande på
området, tillämpas inte samma resonemang på bosättarna som kan avnjuta
en obegränsad mängd rinnande vatten.
När han och hans aktivistkamrater tog sig upp för vägen, minns han,
beordrades de att stanna av israeliska soldater som patrullerade i området.
”De förklarade inte för oss varför vi inte kunde fortsätta”, säger Wishnitzer. ”Vi
talade om för dem att vi hade kommit för att leverera vatten till människor
som inte har något vatten och att vi tänkte fortsätta.”
Som svar började soldaterna knuﬀa aktivisterna och kastade tårgasbehållare
och chockgranater på dem. En videoinspelning av konfrontationen visar hur
befälhavaren på platsen slänger en av de äldre aktivisterna till marken, i
George Floyd-stil, och satte sitt knä på hans nacke.
Men Wishnitzer bevittnade inte detta eftersom han var i en liten grupp som
omedelbart häktats.”De tog mig och en annan kille och, oavsett anledning,
band för ögonen på oss,” säger han. ”Deras avsikt var säkert att förödmjuka
oss.”
Den andra mannen som fått ögonbindel var en 60-årig före detta oﬃcer i
fallskärmsjägarbrigaden som hade tjänat i Israels första krig i Libanon.
”När jag talade om för dem att det inte fanns någon anledning att häkta oss,
att allt vi ville var att leverera lite vatten till dessa människor, kallades jag för
”skräpgubbe”, säger han. De två före detta kämparna med ögonbindel
tvingades in i ett militärfordon och hölls kvar i nio timmar, en del av den tiden i
den närbelägna polisstationen i Kiryat Arba. De fick aldrig veta varför de hade
häktats.
Tid för begrundan
Wishnitzer säger att som soldat i Sayeret Matkal, tjänstgjorde han sällan i de
ockuperade territorierna och var därför i stort sett okunnig om vad som hände
där.
Tidigt på 2000-talet, några år efter att han var klar med sin militärtjänst, bröt
den andra intifadan ut. Det blev en insikternas tid för honom.
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”Jag började känna mig riktigt illa till mods på grund av det faktum att jag
knappt visste vad som hände i territorierna” sade han. Fastän han aldrig
definierade sig som en högermänniska, var Wishnitzer ”vad man skulle kalla
´en bra sionist´- en lojal son från kibbutzrörelsen som, liksom många andra vid
den tiden, valde att tjänstgöra i en stridsenhet”.
Han gick med i en antiockupationsgrupp och började tillbringa avsevärd tid
på Västbanken. Det påverkade honom djupt – så mycket att Wishnitzer 2003
var en av 13 reservister från Sayeret Matkal som gemensamt publicerade ett
brev till den dåvarande premiärministern Ariel Sharon om sitt beslut att vägra
tjänstgöra på de ockuperade territorierna. ”Vi kommer inte att låna ut våra
händer till förtryckarregimen i territorierna,” skrev de.
Några månader senare blev Wishnitzer och hans kamrater kontaktade av en
grupp palestinier, varav de flesta var politiska aktivister som hade tillbringat
tid i israeliska fängelser. De hade fängslats av den ståndpunkt som dessa
tidigare israeliska kämpar hade intagit och bad om ett möte. Det var under
detta möte som idén bakom Combatants for Peace slog rot.
”Det vi insåg är att om människor som varit inblandade i våld på båda sidor
så småningom kan sitta ner och prata som mänskliga varelser, så kan alla
det,” säger Wishnitzer och beskriver Combatants for Peace som en unik
organisation. ”Det finns inget annat djur som den – ingen annan organisation i
världen består av kämpar från båda sidor som har kommit samman inte i
efterhand utan medan den blodiga konflikten fortfarande pågår.”
För de flesta israelerna är det bäst känt för den gemensamma israeliskpalestinska ceremonin Memorial Day som man firar varje år tillsammans med
Parents Circle Family Forum (som består av israeliska och palestinska familjer
som mist sina älskade i konflikten).
Wishnitzer säger att förra månaden inte var första gången som han och hans
aktivistkamrater hade misshandlats av armén. Men han menar att något har
ändrats. ”Det är känslan man haft de senaste veckorna och månaderna – och
jag hör det likaså från aktivister i andra organisationer – att soldaterna har
blivit mer våldsamma, att våldet är våldsammare, att det inte finns någon
ansvarsskyldighet,” säger han.
”Det verkar som att det här är ett meddelande som kommer uppifrån, och
faktum är att befälhavaren som var i tjänst den dagen vi alla blev
misshandlade, kom undan med bara en smäll på fingrarna.”
Så traumatiskt det än var för honom och hans aktivistkamrater, tror Wishnitzer
inte att slagen och förödmjukelsen de måste utstå är det som allmänheten
lade märke till.
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”Den verkliga historien är det som händer palestinierna på Västbanken:
exproprieringen av mark, checkpoints, de administrativa interneringarna och
det systematiska våldet, för att inte nämna bosättarvåldet,” säger han.
”Palestinierna är de verkliga oﬀren i detta.”
På kontoret för IDF:s talespersoner sade man när man ombads om en
kommentar att en utredning om händelserna den 17 september hade kommit
fram till att beslutet att sätta ögonbindel på Wishnitzer var ”ett misstag”.
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.HIGHLIGHT.MAGAZINEcuﬀed-and-blindfolded-veteran-of-israel-s-top-commando-unit-now-fightsoccupation-1.10295315?
utm_sources=mailchimp&utm_medium=marketing&utm_campaign=BestofHaaretz&utm_content=d653fcaae3g&utm_
Översättning: Anja Emsheimer

En före detta israelisk refusniks
reflektioner över Palestinadagen
av Charles Lenchner, den 2 december 2021

F

ör ungefär 34 år sedan gick jag gärna in på centrumet för handläggning
av inkallade i Israel. Det var efter en intensiv period på 18 månaders
organisering där jag hjälpte till med att få till stånd en grupp med
israeliska judar som var villiga att oﬀentligt vara med på att vägra att stödja
ockupationen.

Jag råkade bli den första som blev inkallad av dem som hade undertecknat
vårt oﬃciella brev. Det blev 16 namn. Detta ägde rum före den första
intifadan, en tid då israeler trodde att ockupationen var gratis och skulle pågå
för alltid.
När jag var 16 år, var jag en av ett mycket litet antal israeliska unga judar som
hade palestinska vänner. Det året besökte jag flyktinglägret Jabalia i Gaza
tillsammans med en grupp palestinska medborgare i Israel. Det är svårt att
beskriva hur absurt det var, eller hur arg min mamma skulle ha blivit om hon
hade fått veta vad jag höll på med den dagen. Det var i Jabalia som den
första intifadan, eller upproret, började medan jag tjänstgjorde i armén.
Vid den tiden var jag aktiv i två ungdomsrörelser som regelbundet
sammanförde judar och palestinier. I den ena var det ungefär hälften judar
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och hälften araber. I den andra var det nästan bara araber, fastän det fanns
några judiska lokalavdelningar där jag bodde. Genom dessa rörelser mötte
jag vuxna som tidigare hade varit refuseniks.
Efter att ha hört om min erfarenhet av att vägra frågade folk mig hur jag kunde
ha vuxit upp i Israel och fortfarande ta det beslutet? Vad kunde få någon till
den graden av engagemang?
Kanske var det vad som hände mig i början av mitt 10:de skolår. Min skola
valde mig att vara med på ett judisk-arabiskt veckoslutsmöte i Neve Shalom/
Wahat al-Salam. Den fredagskvällen hade vi alla lite ledig tid och
organiserade oss själva på olika sätt. Några ungar gick till klostret Latroun för
att få lite vin. En annan aktivitet var en ”kumzitz” eller ett bål med sånger,
organiserade av några av de arabiska deltagarna. Omkring 20 st dök upp. Jag
var den enda juden. Jag hade aldrig varit den enda juden omgiven av araber i
min ålder. De pratade huvudsakligen på arabiska så då och då fick någon
översätta åt mig. [På den här tiden i Israel var alla en ”jude” eller en ”arab” i
folkmun. Den term man föredrar idag är ”palestinsk medborgare i Israel.”]
Jag höll tyst när de började sjunga, med darbuka-trummor och kanske en
bandspelare. Det var första gången jag hörde palestinska folksånger. Texterna
hade samma teman som hebreiska folksånger som man kunde sjunga vid ett
bål: Så vackert landet är. Så ädelt dess folk är. Längtan efter att vara fri och
oberoende. Motståndets stolthet. Ung romantisk kärlek. Mitt hjärta klappade
så snabbt.
Hur passade jag in i det jag såg? Vem var jag, en israelisk jude i denna lilla
bubbla? Jag var ingen. Eller kanske fienden. Inkräktaren. Förtryckaren. Lilla
jag. Och sen var det något som brast, och en våg av insikt kom över mig. Det
här var den outtalade sanningen i mitt eget samhälle.
Tänk er att ni tittar på månen utan att inse att ni endast bara ser halva
månen.. Så en dag erfar ni att den snurrar på ett sätt som håller den mörka
sidan gömd för människoögon, i evighet. Sådan var logiken i den israeliska
utbildningen åtminstone för judar. Plötsligt fick jag se den andra sidan.
Den här sortens erfarenhet var, och är, extremt sällsynt. Den motiverade mig
att under en hel livstid lära mig om mina kusiner, palestinierna. Mina syskon i
kampen. Att se befrielse som ett gemensamt projekt. När allt kommer
omkring är en ockuperande nation aldrig fri. Inte riktigt.
Måste palestinier vara goda människor? Måste de ha en bra strategi? Vilka
dumma villkor folk har, särskilt de som försvarar Israels styre över palestinier.
De är redan allt de behöver vara: ett folk. De förtjänar redan det de behöver:
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er solidaritet. Och de vet att en dag kommer de att vara fria. Även de flesta
israeler vet detta, innerst inne.
Men de döljer det så bra, de vill vinna tid, hålla vår moraliska förstfödslorätt
nere, litet i taget. Dag efter dag. Och det mina vänner, är det kriminella
projektet som kommer att förfölja oss i århundraden framöver – om inte i
millennier.
Charles Lenchner är en före detta israelisk refusenik som nu lever i Förenta
staterna och arbetar för Roots Action.
https://www.dailyadvent.com/news/e4658f37e7328639203906864770ab25Reflections-On-Palestine-Day-by-a-Former-Israeli-Refusenik
Översättning: Anja Emsheimer

Jag kommer aldrig att glömma den
kvällen:

D

en 10 maj 2021, strax före Iftar-måltiden som avbryter fastan under
Ramadan. Jag stod i köket när jag hörde en rad öronbedövande
explosioner. Jag sade till mig själv att jag inte skulle oroa mig för det
var antagligen fler ljudbangar från israeliska flygplan. De vanliga. Men jag
insåg snabbt att de bombade Gaza. Flyganfallen fortsatte oavbrutet hela
natten. Hus besköts, människor dödades och andra flydde från sina hem.

På morgonen packade jag mina väskor. Jag bor i området a-Shuja´iyeh i
Gaza City. Det är nära stängslet och vi kände oss inte säkra. Mina barn var
rädda, särskilt Zeinah som bara är 14 år. Hon lämnade mig inte ett ögonblick.
Två dagar senare, den första dagen under Eid al-Fitr, flyttade vi till min syster.
Bombningarna blev värre för varje dag. Jag var chockad. Jag kunde inte äta
eller sova och hade inte lugn och ro ens ett ögonblick. Jag blev skräckslagen
av all död runt omkring oss. Min son Yusef, 12 år, fick feber vid varje
flyganfall. För att stänga ute ljudet kunde han gå och lägga sig med händerna
över öronen. Zeinah var lamslagen av skräck. Haya, 17 år, åt knappt och
upprepade hela tiden, ”Vi kommer att dö”. Min son Yasser, 16 år, frågade,
”Mamma, ska dom inte utlysa en hudna (vapenstillestånd, AE)? Vad säger
dom på nyheterna? Jag är trött, jag är så rädd.” Varje kväll sade Yusef,
”Mamma, gå inte långt bort. Stanna nära oss, nära mig och mina bröder. Vi
måste antingen dö tillsammans eller leva tillsammans. Du får inte dö och
lämna oss och jag får inte dö och lämna dig.” Jag visste inte vad jag skulle
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säga. Det enda jag kunde göra var att krama honom och gråta. Jag fortsatte
att fråga mig: När blir det vår tur?
Sen tillkännagav de att kriget var över. Jag kramade mina barn och min man,
överlycklig för att vi hade klarat oss helskinnade. Vi återvände hem. När jag
såg skadans omfattning, kollapsade jag. Väggarna var krossade, det fanns
varken fönster eller dörrar, och allt var förstört och täckt av spillror, damm
och krossat glas. Jag har gått igenom fyra krig. Varje gång måste jag lämna
mitt hem tillsammans med min familj. Varje gång kom jag tillbaka och hittade
det så. Varför? Vad har vi begått för brott? Varje gång börjar vi om från
början. Varje gång kommer den israeliska militären tillbaka och förstör mitt
hem.
Efter kriget började jag åka omkring på Gazaremsan och samla vittnesmål
från oﬀer och deras familjer. Det var nästan för mycket att uthärda, att höra
om lidandet och sorgen om och om igen. En kvinna som grät över sin man,
en familj som mirakulöst hade räddats, en mor som grät i smärta för sin lilla
flicka, farföräldrar som fortsatte att titta mot dörren i väntan på att deras nära
och kära skulle komma in. En kvinna berättade för mig att hon hade sett sitt
hem smulas sönder helt; en annan gick för att vara nära begravningsplatsen
så att hon kan besöka sin sons grav det första hon gör på morgonen och
innan hon går och lägger sig på kvällen.
Jag lade ner min penna och mitt anteckningsblock och grät med familjerna.
Med den unga killen som berättade för mig hur han hade förlorat sitt ben när
han försökte – och misslyckades – rädda en skadad person. Med en annan
som berättade hur han hjälplöst måste se sina föräldrar dö, sakta, tills de
drog sin sista suck. Med mamman vars son hade bränts ihjäl inför hennes
ögon. Jag gick på de förstörda gatorna med de sörjandes tält i varje hus och
varje kvarter. Förstörda vägar, kollapsad infrastruktur, master och byggnader,
utplånade från jordens yta, bitar av möbler och kläder spridda överallt. Allt
som finns kvar är sorgen och nedstämdheten som omsluter alla, och de
oräkneliga brustna drömmarna.
Jag började arbeta som fältforskare hos B´Tselem för fyra år sedan. Det har
aldrig varig lätt. Det händer alltid något på Gazaremsan. Jag minns när jag
gick till gränsen under protesterna och March of Return, och inte stod långt
från demonstranterna då prickskyttarna besköt dem. Det var farligt och
skrämmande. Men inget går att jämföra med de fruktansvärda scenerna jag
blev vittne till under det sista kriget.
Olfat al-Kurd
B´Tselems fältforskare på Gazaremsan
https://www.btselem.org/node/213663
Översättning: Anja Emsheimer
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FN kräver slut på ockupationen

I

tre nya resolutioner har FN:s generalförsamling åter tagit sig an situationen i
de av Israel ockuperade arabiska områdena. Generalförsamlingen uppmanar Israel att sluta upp med att bygga nya bosättningar på ockuperad
palestinsk mark, och andra åtgärder i syfte att förändra området, att respektera Jerusalems status och att återlämna Golanhöjderna till Syrien. Alla länder,
förklarar generalförsamlingen, måste hålla fast vid de tidigare erkända
gränserna från 1967, då ockupationen inleddes, och inte acceptera några
förändringar som inte förhandlats fram av parterna själva. Man får heller inte
ge hjälp eller bidrag till illegala bosättaraktiviteter på ockuperad mark.

Vad gäller Jerusalem konstaterar generalförsamlingen att alla försök från
Israel att införa egna lagar och administration av den Heliga Staden är illegala.
Man hänvisar till FN:s säkerhetsråd som 2015 betonat nödvändigheten av att
bevara områdets historiska status som religiöst centrum, och att alla överenskommelser måste ta hänsyn till både israeliska och palestinska legitima krav.
I fallet med Golanhöjderna, slutligen, menar generalförsamlingen likaledes att
införandet av israelisk lag och administration är av “noll och intet värde” och
att området, som annekterats av Israel, måste lämnas tillbaka till Syrien.
Resolutionen om en fredlig lösning av Palestinakonflikten antogs med röstsiﬀrorna 148 för och 9 emot - Australien, Kanada, Ungern, Israel, Marshallöarna, Micronesien, Nauru, Palau, USA - medan den om Golan fick mindre,
men fortsatt tydligt, stöd (98 för) - med 69 stater som avstod att rösta,
däribland av oklar anledning Sverige. Resolutionen om Jerusalem hamnade
mitt emellan med röstsiﬀrorna 129 - 11.
I debatten om resolutionerna noterade flera talare att ingenting i dessa texter
egentligen är nytt och att generalförsamlingen redan flera gånger, liksom nu
med stor majoritet, uttalat samma ståndpunkter - som också framförs i
säkerhetsrådets resolutioner 2257 (2015) och 2334 (2016). Problemet är att
man trots detta inte lyckats få Israel att följa FN:s beslut att upphöra med
ockupationen, och att viktiga länder som USA medvetet saboterat arbetet att
uppnå detta mål. Sedan 2015 har generalförsamlingen 115 gånger antagit
resolutioner riktade mot Israel. Trots detta kan ockupationen fortsätta.
Tidigare i höst konstaterade en rapport att svenska företag som Volvo och
Atlas Copco, liksom en rad företag i andra länder, är djupt inblandade i den
israeliska bosättarindustrin på det ockuperade Västbanken. Likaså är svenska
banker som SEB, Handelsbanken och Swedbank inblandade i finansiering
och lån till illegal bosättarverksamhet. Hur kan det komma sig? Om inte
länder som Sverige respekterar FN-beslut och rättar sig efter dessa, hur skall
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man då kunna få till någon rättvis och varaktig fred i Mellanöstern? Och om
inte länder som Sverige kraftfullt protesterar och agerar när den israeliska
regeringen terrorstämplar sex palestinska människorättsgrupper - hur skall
man då på något trovärdigt sätt kunna driva frågor om demokrati och
mänskliga rättigheter någonstans överhuvudtaget?
För den svenska regeringens del återstår dessutom att förklara varför man
backat från kravet om återlämnande av Golan till Syrien - ett viktigt krav i FNresolution 242 som utgör själva grunden för FN:s olika resolutioner om en
varaktig och rättvis fred i området.
Gunnar Olofsson
Borås Palestinagrupp
Gunnar Olofsson, Gigagatan 22, 507 43 Borås, tfn. 070-2050647,
e-mail: gunnaroson@gmail.com
(Redaktionens anmärkning: Den här artikeln handlar om generalförsamlingens
resolutioner medan det är bara säkerhetsrådets resolutioner som kan ses som
bindande. Det är bara säkerhetsrådet som kan initiera någon handling såsom
sanktioner eller militärt ingripande.)

Who Marks November 29?
On November 29, 1947
The U.N. voted for
The partition of
Mandatory Palestine
Into two states.
Following the resolution
Masses of people
Danced in the streets
Of Tel Aviv,
Joyful at the
Establishing of
A Jewish state.
These days,
It is mainly
The Palestinians
Who mark
This date
To remind that
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Their state
Has not yet
Been established.
In 1947
As well as in 2021
The position of the
International Community
Was and remains:
There are
Two nations here
And both have National rights,
Particularly the right
To establish an Independent state.
Gush Shalom statement
Nov. 29, 2021
Contact:
Adam Keller +972-(0)54-2340749

Läsarenkät
1 Ungefär hur många artiklar läser du i varje blad?
2 Vilken typ av artiklar föredrar du? (Teoretiska, mer om
människor…)
3 Vad i bladet skulle du vilja ändra på?
4 Läser du det mer nu när det kommer ut digitalt och med
foton?
5 Vilken roll tycker du att det spelar att artiklarna är
översatta?
6 Fler tips och förslag?
Hälsar JIPF-bladets redaktion! Svara till redaktionen@jipf.nu
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POLITISK PROGRAM
1. En självständig palestinsk stat bör upprättas vid sidan om staten Israel.
2. Israel måste dra sig tillbaka från alla områden ockuperade 1967.
3. Båda staterna har rätt att ha Jerusalem som huvudstad.
4. De israeliska bosättningarna på de ockuperade områdena ska
avvecklas.
5. Den palestinska flyktingsfrågan måste lösas på grundval om principen
om rätt till återvändandet eller ekonomisk kompensation.
6. Motsättningar och konflikter ska i största möjliga utsträckning lösas
genom förhandlingar. JIPF fördömer dock inte alla former av fysiska
motståndsaktiviteter eller försvarsåtgärder.
7. Alla former av terrorism måste fördömas och motarbetas.
8. Verka för att diskriminering av icke judiska medborgare i Israel upphör.

VERKSAMHETSPROGRAM
För att arbeta för ett förverkligande av föreningens målsättning vill JIPF:
1. Verka bland Judar i Sverige och stimulera till debatt om det politiska
läget i Mellanöstern.
2. Påverka den allmänna opinionen i Sverige.
3. Stödja de krafter i Israel som verkar för fred.
4. Motarbeta antisemitism, antiarabism, islamofobi och alla former av
rasism.
5. Presentera och belysa olika aspekter av judisk och palestinsk historia,
kultur, filosofi, etik m.m
6. Främja en dialog mellan Palestinier och Judar i Sverige

JIPF-bladet
c/o Jakub Srebro, Östgötagatan 26, 4tr, 116 25 Stockholm.
E-post: redaktionen@jipf.nu
är medlemsblad för föreningen Judar för Israelisk-Palestinsk Fred,
Talespersoner:
Dror Feiler, tel.: 070 285 5777 och Staffan Granér, tel.: 070 354 9687
Hemsida: www.jipf.nu
Medlemskapet är öppet för judar, som ansluter sig till vår plattform.
Årsavgiften är 290 kr.
Enbart prenumeration kostar 190 kr/år.
Gåvor tas tacksamt emot.
plusgiro 475 29 17-7
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