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Svensk socialdemokrati och SSU har länge haft en särskild relation till Israel och 

Palestina. Med sitt tydliga och tidiga ställningstagande för en staten Israel har 

man haft en unik möjlighet att kritisera ockupationspolitiken och kräva en två-

statslösning där palestiniernas rättigheter erkänns. 

SSU har varit aktivt sedan 1970-talet, både inom International Union of So-

cialist Youth (IUSY) och på egen hand genom direkta kontakter med palestinska 

och israeliska organisationer. Med den här boken vill vi ge en bild av det arbetet 

samtidigt som vi presenterar bakgrunden till konflikten och beskriver läget på 

marken i Palestina i dag. Reportagedelarna bygger på en resa som undertecknad 

gjorde till Israel och Västbanken tillsammans med SSU:s ledning i maj 2011. 

Bakgrunds- och faktadelar, liksom den avslutande intervjun med Jytte Guteland, 

är av skrivna av Lisa Persson. 

Under resan till Israel och Palestina träffade vi massor av intressanta personer, 

både israeler och palestinier. Dock reste vi inte till Gaza, vilket är en brist i berät-

telsen. Ett besök på Västbanken räcker dock för att man ska bli djupt engagerad 

i det öde som drabbat palestinierna och den konflikt som befolkningarna sedan 

över 60 år är ohjälpligt indragna i. 

Jag hoppas att ni som läser detta ska känna en del av det engagemanget.

Jesper Bengtsson, Flen, 

1 juli 2011

Förord
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Det gröna fönstret är de palestinska barnens enda ingång till huset. Ytterdörren ligger på en gata som kontrolleras av israelerna, och är 
därför blockerad.



 7 

 
atan är tyst och nästan helt övergiven; det ger 
en spöklik känsla. Som om vi befinner oss på 
en öde plats, trots att Hebron är den största sta-

den på Västbanken, dessutom en av världens äldsta städer 
med en historia som sträcker sig nästan 4000 år bakåt i 
tiden. Hebron är en oändlig kulturskatt med flera vackra 
synagogor, moskéer och kyrkor. Och ändå är det så öde. 
Visst, i delar av Hebron känner man fortfarande av det 
folkvimmel som en gång måste ha präglat staden. Vi har 
just passerat en livlig marknadsgata där åldrade palesti-
nier sålde mattor, levande kycklingar, leksaker och turist-
souvenirer. Små barn har sprungit runt våra fötter och 
tiggt om småpengar eller försökt sälja nyckelringar med 
den palestinska flaggan på. 

Men efter att vi passerat två militära checkpoints, där 
alla palestinier måste visa sina id-handlingar, blir det tyst. 
Jag själv (Jesper Bengtsson), SSU:s ordförande Jytte Gu-
teland, Pezhman Fivrin, Isabel Lundin, Evin Incir och vår 
palestinske chaufför Hassan står på en av de gator som 

Hebron
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delar Hebron mellan palestinierna och 
de israeliska bosättarna. Vi är alla djupt 
tagna av ögonblicket. Tungt beväpnade 
israeliska soldater pat rullerar i gathör-
nen och håller koll på det fåtal palesti-
nier som kommer hit. Soldaterna är sjut-
ton-arton år gamla. De ser nervösa ut 
under sina gröna uniformer och tjocka 
skyddsvästar. 

Gatan delas av en låg betongmur. Min 
guide och chaufför, Hassan, som själv är 
palestinier, berättar att den vänstra sidan 
är avsedd för hans eget folk. Den högra, 

bredare delen av gatan tillhör israelerna 
och får inte beträdas av några palestinier.

En bit ned på gatan blir Hassan stop-
pad av en soldat som frågar efter hans id-
papper. Från den punkten får inga pa-
lestinier röra sig utan särskilt tillstånd. 
Hassan visar upp sina dokument och 
vi tillåts passera. Ändå blir vi en kort 
stund senare stoppade ännu en gång. En 
vit, skinande blank bil kör upp till Has-
san. Sidorutan vevas ned och jag hör hur 
det unga israeliska paret i framsätet krä-
ver att han ska vända om. Här får inga 

De palestinska affärsinnehavarna har satt upp ett nät för att skydda sig mot soppåsar och skräp som slängs ner från 
bosättarnas lägenheter ovanför.
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palestinier vistas. Hassan säger något om sina id-papper men paret i bilen släpper 
honom inte. När han börjar gå kör de sakta vid sidan av honom och fortsätter argu-
mentera. Jag går fram till dem och förklarar att det är okej. Vår chaufför har papper 
som visar att han får vara här.

”No, it́ s not okey”, säger mannen med en bred amerikansk accent. Rösten är spänd 
av underliggande aggressioner. Han plockar upp sin mobiltelefon för att ringa något 
nummer som ska få soldaterna som står längs gatan att slänga ut ”inkräktaren”. 

Jag känner hur mina egna händer börjar darra av både rädsla, vrede och vanmakt. 
Om soldaterna kommer har vi förstås inget att sätta emot. Men soldaterna håller sig 
borta och till slut väljer mannen i den vita bilen att lämna oss ifred. 

Mina händer slutar ändå inte att darra. 
– Besöket i Hebron kommer jag nog aldrig glömma, säger Jytte Guteland. Staden 

är obeskrivligt vacker, men det politiska agerandet från ockupationsmakten är fult. 
Hur kan historien med apartheidsystem upprepa sig utan att världens ledare reage-
rar? Hur kan så mycket kränkningar tillåtas pågå utan att världen förstår farorna? 

Hebron är en symboliskt mycket viktig stad för både judar och muslimer. Den ingick 
i det gamla Judeen och enligt sägnen ligger Abraham och han hustru Sara begravda 
här. Efter kriget 1967, när Israel ockuperade hela det palestinska territoriet, började 
små grupper av judiska bosättare att flytta in. För att garantera deras säkerhet följdes 
de av israelisk militär och breda säkerhetszoner upprättades mitt i Hebrons centrum 
för att separera folkgrupperna från varandra. I dag lever omkring 500 bosättare, 4000 
israeliska soldater och omkring 150 000 palestinier i staden med omnejd.

Det har skapat en helt bisarr situation där konflikten mellan Israel och Palestina 
blir tydligare än kanske någon annanstans. Sedan mitten av 1990-talet adminis-
treras Hebron formellt av den palestinska myndigheten, men hela stadskärnan är 
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marmorerad av Israels militära närvaro. På en yta 
av omkring en kvadratkilometer finns 101 check-
points. Palestinierna måste hela tiden legitimera sig 
för att passera och vid flera sådana passerkontroller 
måste de även gå igenom metalldetektorer. Sedan 
1967 har tiotusentals palestinier flyttat därifrån. 

Därav ödsligheten.
På andra sidan finns bosättarna, som anser att det 

av historiska skäl är deras stad. De är rädda för våld 
och trakasserier från den palestinska befolkningen, 
men som alltid själva stått för trakasserier, misshan-
del och systematisk förstörelse av palestinsk egen-
dom. 

Därav det enorma säkerhetspådraget. 
När vi lämnat den etniskt separerande betong-

muren kommer vi till ytterligare en palestinsk 
mark  nads  gata, där det bor israeler i husen ovanför. 
Affärs inne havarna har tvingats spänna ett hönsnät 
över hela gatan för att undkomma de stenar och 
soppåsar som dagligen slängs ut från lägenheterna 
för att förnedra palestinierna. En bit därifrån ser jag 
hur två barn klättrar ut genom ett fönster med grö-
na fönsterluckor. 

– Det är deras enda ingång till huset, förklarar 
Isabel Lundin, som under tre månader arbetat inom 
ett Ekumeniskt följeslagarprogram. Följeslagarna 

Fatah bildades i slutet av 1950-talet 
av ett antal unga palestinier, däribland 
Yassir Arafat. I dag är det ett social-
demokratiskt och sekulärt parti som 
styr Västbanken. 

1996 genomfördes de första 
palestinska valen i de självstyrande 
områdena, som skapats i enlighet med 
Osloavtalet. De vanns av Fatah, och 
Yassir Arafat blev den förste presiden-
ten i den nya ”staten”. 

2006 vann islamistiska Hamas de 
palestinska valen på både Västban-
ken och i Gazaremsan. Det blev en 
vändpunkt och startskottet på en intern, 
väpnad strid mellan Fatah och Hamas. 
I striderna som följde övertog Hamas 
kontrollen i Gaza, medan Fatah lyckades 
behålla kontrollen på Västbanken (dock 
under den israeliska ockupationsmak-
tens överseende).

Hamas framgång berodde inte 
främst på deras islamistiska agenda 
utan var en reaktion mot den ökade 
korruptionen och ineffektiviteten inom 
Fatah. Det var också en reaktion mot 20 
års misslyckade PLO-försök att blidka 
USA och Israel med eftergifter och kom-
promisser. Hamas bedrev omfattande 
social verksamhet som skolor, sjukhus 
och bistånd till fattiga palestinier på de 
ockuperade områdena. 

Den nya demokratiskt valda rege-

FATAH & HAMAS



 11 

finns på plats vid checkpoints och demonstrationer för att med sin närvaro dämpa 
våld och främja respekten för folkrätten. Hon har varit flera gånger i Hebron.

– Entrédörren ligger på en gata som kontrolleras av israelerna, så den utgången är 
blockerad, förklarar hon. Man ser mycket sådant i Hebron. 

I en vit, nyrenoverad stenbyggnad, som med sina smala trappor och välvda, orien-
taliska tak får mig att tänka på Medelhavet, träffar jag Walid S. Abu-Alhalaweh. 
Han arbetar för Hebron Rehabilitation Committee. En palestinsk organisation som 
vill restaurera Hebrons gamla stad, få den tidigare befolkningen att återvända och 
stoppa den israeliska expansion genom att få fler palestinier att flytta till områden 
som ligger mellan bosättningarna. 

Han är stolt över sin stad, men inser att den har en större potential.
– Alla säkerhetskontroller och checkpoints kväver staden, säger han. Det är inte 

gäst vänligt, varken för befolkningen eller för besökare. Hebron är en av världens 
äldsta städer och med sin unika historia borde massor av turister vara intresserade av 
att komma hit. Men det går inte som läget är nu, när en stor del av stadskärnan ligger 
öde och det är nästan omöjligt att röra sig fritt. 

Tidskriften Time, som gjorde ett reportage om Hebron redan 1994, beskrev träf  fan de 
situationen i den delade staden: Den är en vacker, tidsinställd bomb. Just därför har 
Hebron länge haft omvärldens ögon på sig och den internationella närvaron är tydlig; 
det vimlar av FN-logotyper, människorättsaktivister och frivilligorganisationer som 
både hjälper till med att minska spänningarna med bosättarna och med återupp-
byggnaden av det palestinska samhället. Och mitt i detta vimmel finns även svensk 
socialdemokrati representerad.  

– Vi driver ett projekt tillsammans med socialdemokraterna i Uppsala, säger 
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Khaled, som arbetar för socialdemokratins syster-
parti Fatah. Jag träffar honom på taket till en av 
byggnaderna i centrum. Solen steker från en klarblå 
himmel. På ett hustak några kvarter söderut ser jag 
sandsäckar och några israeliska soldater som rör sig 
under ett smutsbrunt kamouflagenät.  

– Projektet handlar om att utbilda Fatah-med-
lemmar i egenmakt. Vi lär ut om demokratiska val, 
kampanjmetoder, socialdemokratins historia och hur 
man som politisk rörelse kan stärka den deltagande 
demokratin. 

Han berättar att Fatah, som under många år fått 
hård kritik för bristande interndemokrati och stela 
patriarkala strukturer, har påbörjat en förändrings-
process. De allra flesta som går kursen är universitets-
studenter i tjugoårsåldern. Många av dem är kvinnor. 

– Vi vet att vi behöver förnya vår organisation och 
vårt sätt att arbeta, säger Khaled. Satsningen på att 
engagera fler unga och fler kvinnor är ett led i det 
arbetet.

Utbildningen genomförs i två steg. Först har man 
valt ut en grupp som går den centrala utbildningen. 
Dessa ska sedan återvända till sina lokalavdelningar 
och hålla egna utbildningar. På det viset kommer 
omkring 1000 medlemmar att genomgå utbild-
ningen bara i regionen omkring Hebron. 

ringen erkändes dock inte av det 
internationella samfundet eftersom 
Hamas stod på EU:s och USA:s lista 
över terroristorganisationer och inte 
erkände Israel. Hamas valseger ledde 
till att USA, Israel, EU och arabstaterna 
ströp allt bistånd till palestinierna på 
Gazaremsan. Gazaremsan är av Israel 
benämnd som ”fientligt terri torium” och 
är i dag isolerad från omvärlden. 80 
procent av befolkningen (som till nästan 
hälften består av barn under 15 år) är 
beroende av humanitär hjälp.

På våren 2011 meddelande Fatah 
och Hamas att de kommit överens 
om att förena de båda partierna till en 
regering, med planerade val år 2012. 
I skrivande stund är utgången av 
dessa förhandlingar oklar. Alla är dock 
överens om att det utan en enad front 
kommer att bli svårt för palestinierna 
att ingå fredsavtal med Israel.

Khaled arbetar för Fatah – socialdemokrater-
nas systerparti i Palestina.
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Projektet i Hebron är långt ifrån unikt. Social-
demokratin och SSU har under flera decennier haft 
täta förbindelser med Fatah och andra delar av den 
palestinska rörelsen. Före 1990-talet handlade det 
mest om politiska diskussioner och möten, däref-
ter har det även handlat om biståndsprojekt, ofta 
för att bidra i utvecklingen av en palestinsk demo-
krati. Som exempel har SSU genom åren stöttat en 
högskoleutbildning i freds- och konfliktkunskap, en 
radiostation, ett centrum för kvinnor och alltid gett 
sitt bidrag till en dialog mellan Fatah och systeror-
ganisationer som Meretz och Labor Youth i Israel. 

Jytte Gutelands och de andra SSU:arnas besök i 
Hebron och andra delar av Västbanken och Israel i 
maj 2011 var ett led i det arbetet.

– Vi ville lyssna på våra syskonorganisationer och 
våra kollegor, säger Jytte Guteland. För att se vad vi 
kan bidra med och på vilket sätt vi kan samarbeta 
i framtiden. 

Själv är hon på väg att lämna över ordförande-
klubban i SSU till en ny generation unga socialde-
mokrater. Resan till Israel och Palestina är ett led i 
det överlämnandet.

– Jag vill visa för kommande generationer i SSU 
att detta är viktigt. Att vi måste lära oss av historien 
och hålla fast i engagemanget. 

Meretz, tidigare Yachad, är ett sio-
nistiskt och socialdemokratiskt parti 
i Israel som bildades 1992. Valet 
samma år blev en succé för partiet 
som erövrade tolv mandat i Knesset 
och blev tredje största parti. Meretz 
blev den viktigaste koalitionspartnern 
till Arbetarpartiet under Yitzhak Ra-
bins ledning och hjälpte till att bana 
vägen för Osloavtalet.

Partiet betonar speciellt fred med 
palestinierna baserat på en tvåstats-
lösning, mänskliga rättigheter för et-
niska och sexuella minoritetsgrupper, 
religionsfrihet och miljöfrågor. Meretz 
har traditionellt haft starka band till 
den israeliska fredsrörelsen. 

I det senaste valet (2009) led vän-
stern ett stort nederlag, och Meretz 
förlorade två av sina fem platser i 
Knesset. På senare år har det funnits 
diskussioner om att stärka samarbe-
tet mellan Meretz, Arbetarpartiet och 
det mittenorienterade Kadima för att 
bryta den tydliga högervridningen av 
politiken i Israel. 

MERETZ
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Utrikesminister Sten Andersson (t.h.) kom att öppna många dörrar för PLO och Yassir Arafat (t.v.) internationellt – en organisation som en 
stor del av omvärlden betraktade som terrorister.
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ven om SSU och socialdemokratin länge varit 
tydliga i sitt stöd för palestiniernas rättigheter 
har den saken inte alltid varit lika självklar. Un

der de första decennierna efter andra världskriget var det 
istället Israels intressen som stod i fokus. 

Sverige delade drömmen om Israel. Världen hade just 
bevittnat en av de värsta folkutrotningarna i historien. 
Nära sex miljoner judar förintades under Andra världs
kriget. Den historiska skulden låg tung över Europa och 
USA, och många västpolitiker ville på något sätt kom
pensera de överlevande judarna. En nationalstat skulle 
innebära en fristad för judarna – de överlevandes fristad. 
Det sågs därför som ett historiskt ögonblick då den ny
blivna staten utropade sin självständighet 1948. 

Den svenska socialdemokratin hade med entusiasm 
och ett visst mått av beundran sett den judiska rörel
sens nybyggaranda och kibbutzernas arbetsgemenskap i 
Yishuv, det judiska samhälle som växt fram i Palestina 
före staten Israels tillkomst. Kibbutzerna, kollektiva 

Vägen till Palestina
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jordbrukssamhällen, var ett försök att konkret för
verkliga en socialistisk vision om jämlikhet och soli
daritet. Samma sak som socialdemokratin kämpade 
för på hemmaplan. I den judiska staten såg man idén 
om ett modernt, socialistiskt välfärdssamhälle växa 
fram mitt bland de långt mer traditionella och religi
öst styrda arabiska samhällen som omgärdade Israel.

Vid den här tiden var socialdemokratin statsbäran
de parti i båda länderna, och vänskapsbanden med 
Israel knöts starkare än med något annat land utanför 
Norden.

Men drömmen om en judisk stat hade fötts långt inn
an Andra världskriget. Under decennierna kring sekel
skiftet 1900 anslöt sig allt fler judar till sionismen – lä
ran om att alla judar bör flytta till ett gemensamt land 
för att bygga sin egen stat. Den politiska sionismens 
grundare var en österrikare som hette Theodor Herzl. 
År 1896 gav han ut boken Judestaten, som blev en suc
cé, och året därpå hölls den första sionistkongressen i 
Basel i Schweiz.  

Vid den här tiden levde araber, judar och kristna 
sida vid sida i Palestina, som då var en del av det Ot
tomanska riket. Araberna identifierade sig ännu inte 
som palestinier, nationalism var en europeisk idé som 
ännu inte spritt sig till arabvärlden. Sionismen var dä

Sionismens grundare Theodor Herzl i unga år.
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remot en nationalistisk rörelse som krävde rätten till Palestina, där ett judiskt rike 
hade existerat 1800 år tidigare. 

Alla judar i Palestina var inte sionister, men de som identifierade sig på det viset 
hade ett tydligt mål: att återupprätta Eretz Yisrael, ett StorIsrael mellan Nilen 
och Eufrat, vilket Gud lovat Abraham i Första Moseboken. 

Förslaget att upprätta en judisk stat fick stöd av Storbritannien redan år 1917, ge
nom den så kallade Balfourdeklarationen. Den betonade att upprättandet av ett ju
diskt hemland inte fick gå ut över arabernas medborgerliga eller religiösa rättigheter. 
Sionismens krav fick ytterligare stöd när Palestina hamnade under brittisk kontroll 
efter första världskriget. Men det var först när antisemitismen i Europa började bli 
ett allvarligt problem i Europa, särskilt efter Hitlers maktövertagande i Tyskland 
1933, som den judiska invandringen från Europa till Palestina tog ordentlig fart. 

Sionisterna krävde obegränsad invandring och obegränsade markköp . De byggde 
så småningom upp en armé (Haganah), ett parlament (Vaad Leumi) och en regering 
(Judiska byrån), och byggde på så vis upp skelettet till en judisk stat, Yishuv.

Trots sporadiskt motstånd stod den arabiska befolkningen ganska handfallna 
inför den situation som uppstått. Som Per Gahrton skriver i Palestinas frihets
kamp stod ”en fattig, lågutbildad, omodern ulandsbefolkning med ineffektiv och 
splittrad feodal ledningsstruktur stod mot en effektiv, modern, välutbildad och 
högmotiverad pionjärbefolkning under ett välstrukturerat natio nellt ledarskap”. 
Palestinierna hade ingen motsvarighet till Yishuv. Det palestinska samhället var 
svagt och saknade ledarskap.

Sionisternas och de arabiska palestiniernas strävan efter samma territorium led
de till en rad konflikter. Imperiemakten Storbritannien, som skulle tillvarata både 
arabiska och judiska intressen, visade sig allt mer oförmögen att lösa problemet. 
Till sist överlämnades det palestinska mandatet till FN.
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1947 beslutade FN:s generalförsamling att det 
brittiska mandatet Palestina skulle delas i en ju
disk och en arabisk stat. 55 procent av territoriet 
skulle gå till den judiska staten och 45 procent till 
den arabiska. Jerusalem och Betlehem skulle bli 
en internationell zon. Sverige var aktivt i den FN
kommitté som tog fram förslaget. 

Men delningen skedde mot de palestinska araber
nas uttryckliga vilja. De var i majoritet i sitt eget 
hemland och disponerade större delen av marken. 
Judarna utgjorde bara en tredjedel av befolkningen, 
ändå skulle de få mer än hälften av territoriet. 

Sionisterna godtog däremot planen, men många 
var kritiska och ansåg att deras socialistiske ledare, 
David Ben Gurion, hade sänkt kraven betydligt – 
målet var ju egentligen att kontrollera hela Palestina. 

När de brittiska styrkorna successivt lämnade 
de arabiska byarna ryckte Haganah och andra sio
nistiska grupperingar in och fyllde luckorna och 
samma dag som britterna lämnade landet, utro
pade Israel sin självständighet. 

Då anföll de omkringliggande arabstaterna. Ar
méer från Egypten, Syrien, Transjordanien, Liba
non och Irak inledde sin första militära strid mot 
Israel. Men arabstaterna hade grovt överskattat sin 
egen styrka och led ett stort nederlag. När kriget 

PLO, Palestine Liberation Organiza-
tion, är erkänd av över 100 stater 
som palestiniernas officiella och lag-
liga representant internationellt. PLO 
har haft observatörsstatus i FN sedan 
1974, vilket ger dem rätt att yttra sig i 
generalförsamlingen men inte rösta. 

PLO bildades av Arabförbun-
det 1964. Efter ockupationen av 
Gazaremsan och Västbanken 1967 
övertogs PLO av de olika palestin-
ska organisationerna. Yassir Arafat 
blev ny ordförande. Under PLO:s 
paraply samlades ett tiotal organisa-
tioner med Fatah som den största. 
Bland de övriga fanns Folkfronten 
(PFLP) och Demokratiska fronten 
(PDFLP). De flesta PLO-grupper har, 
till skillnad från islamistiska Hamas, 
varit vänsterbetonade och sekulära 
nationalister.

Under tidigt 1970-tal förespråkade 
PLO en sekulär och mångkulturell 
stat med lika rättigheter för judar, 
krist na och muslimer. Detta sågs av 
Israel och omvärlden som en total 
omöjlighet. Sedan 1988 erkänner 
PLO staten Israel, har avsvurit sig 
den väpnade kampen och stödjer 
istället tvåstatslösningen. Den inne-
bär en palestinsk stat på de ocku-
perade områdena i Västbanken och 
Gazaremsan, och ett delat Jerusalem 

PLO
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var över hade Israel utökat sitt territorium till 77 procent av det ursprungliga Pa
lestina. Det skulle dröja över 30 år tills en arabstat slöt fred med Israel.

Kriget 1948 fick många namn: ”självständighetskriget” för Israel, ”första pales
tinska kriget” för araberna, och alNaqba för palestinierna – katastrofen. Mellan 
1947–1949 fördrevs omkring 750 000 palestinier från sina hem. Det var ungefär 
hälften av alla araber i Palestina. I en stad som Jaffa sjönk antalet invånare från 
70 000 till ungefär 3000. 

Israel hade en medveten taktik att köra ut araberna från de territorier de övertog. 
De tvingades i landsflykt eller hamnade i flyktingläger och många har blivit kvar 
där sedan dess. Nödhjälps organisationen UNRWA skapades av FN 1949. Den var 
tänkt som en temporär lösning på det palestinska flyktingproblemet. I dag, 60 år 
senare, finns UNRWA fortfarande kvar. De palestinska flyktingarna har växt till 
världens största flyktinggrupp på 4,6 miljoner flyktingar. En tredjedel av dem lever 
i 58 flyktingläger i Jordanien, Libanon, Syrien och på Västbanken och Gazaremsan. 

Israel hävdade att palestinierna flydde frivilligt eller på uppmaning från ara
biska ledare genom radiosändningar. Dessa förklaringar var länge förhärskande 
även i Sverige. Men i mitten av 1980talet öppnades många israeliska arkiv och 
israeliska historiker som Benny Morris och Ilan Pappé avvisade dessa förklaringar. 
De beskrev istället fördrivningen som en ”nödvändig” konsekvens av delningspla
nen. Utan fördrivning hade araberna utgjort nästan hälften av befolkningen i den 
nya staten Israel. Då hade staten inte blivit judisk.

Israels regering fattade ett formellt beslut om att inga palestinska flyktingar 
fick återvända till sina hembyar. De som fanns kvar i det område som blev Israel, 
omkring 160 000 araber, fick bli israeliska medborgare, dock inte med samma 
medborgerliga rättigheter som den judiska befolkningen. Samma år (1948) antog 
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FN resolution 194 som ger de palestinska flykting
arna rätt att återvända hem, alternativt få kompen
sation för att kunna skapa en bättre framtid.

Staten Israel fick sin självständighet men medan 
Israel övergick från överlevnadskamp till statsbyg
gande fanns efter 1948 inte längre något utrymme 
för en palestinsk stat. Förutom det territorium Israel 
hade lagt under sig hade egyptierna installerat sig 
i Gaza, medan Jordanien annekterade Västbanken 
och östra Jerusalem. 

Under nästan 20 år uppfattades konflikten – även 
av svensk socialdemokrati – som en konflikt i hu
vudsak mellan Israel och ett antal arabstater. Den 
största skuldbördan lades på arabstaterna, som gång 
på gång uppmanades att sluta fred med Israel och 
erkänna den nya staten. Palestinierna sågs inte som 
ett folk med nationella rättigheter utan som en flyk
tinggrupp som det var upp till de arabiska staterna 
att hantera. Sten Andersson, tidigare socialdemokra
tisk partisekreterare och utrikesminister, har beskri
vit hur han under de första åren på 1960talet reste 
till Israel och frågade om det palestinska folket, och 
hur det israeliska arbetarpartiet försäkrade att det 
inte var något problem. Palestinierna ”fanns” inte. 

Sexdagarskriget 1967, eller Junikriget som pales

med östra delen som huvudstad för 
palestinierna. 

PLO har med sin bas i Tunisien 
stadigt förlorat i betydelse efter 
Osloavtalet 1993, då det Fatahstyrda 
palestinska självstyret upprättades 
på Västbanken och i Gaza. Orga-
nisationen leds för närvarande av 
Mahmoud Abbas. 
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tinierna kallar det, blev början till en omvärdering av den svenska socialdemokra
tins Mellanösternpolitik. På bara några dagar erövrade Israel Golanhöjderna från 
Syrien, Västbanken från Jordanien samt Gazaremsan och Sinaihalvön från Egyp
ten. Hela det område som enligt delningsplanen 1947 skulle ligga till grund för 
en självständig, palestinsk stat låg nu under israelisk kontroll. Israel påstod att det 
var ett preventivt krig. Tage Erlander uttryckte lättnad över krigets utgång och 
över Israels förmåga. 

Men nu började en omvärdering av konflikten. Palestinierna började ses som 
ett folk med legitima nationella rättigheter. Den socialdemokratiska regeringen 
beskrev det istället som en nationell konflikt – mellan Israel och det palestinska 
folket. Statsminister Olof Palme sade att ”Palestinas folk har en politisk identitet 
och ett rättmätigt krav på nationellt självbestämmande. Så länge som de förvägras 
denna rätt kommer konflikten inte att kunna lösas”. 

Vad hade hänt? De som tidigare betraktats som ett offerfolk i kamp för sin 
överlevnad kom allt mer att betraktas som mer eller mindre hänsynslösa ocku
panter. En förklaring var att det en ny politisk aktör hade klivit fram i slutet av 
1960talet – PLO, Palestine Liberation Organization. Dess gerillaoperationer hade 
skakat om världen och ledaren Yassir Arafat blev med sin gröna uniform och pa
lestinasjal en symbol för hela det palestinska folket. 

När FN:s generalförsamling 1974 samlades för att diskutera Palestinafrågan för
slogs att Yassir Arafat skulle inbjudas att tala. Förslaget röstades igenom och de 
samlade ambassadörerna fick höra ett tal som beskrev palestiniernas drömmar om 
ett hemland. Talet blev PLO:s diplomatiska genombrott. Året därpå röstade Sve
rige ja till att bjuda in PLO att delta i en diskussion i säkerhetsrådet om israeliska 
flyganfall mot palestinska flyktingläger i södra Libanon. Israel kallade då hem sin 
ambassadör från Stockholm. Året därpå öppnade PLO kontor i Stockholm. 
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Socialdemokratin ägnade vid den här tiden mycket kraft åt att skapa en politisk 
dialog mellan PLO och Israel. De borgerliga regeringsåren mellan 19761982 änd
rade inte på något grundläggande sätt den svenska hållningen, men den förhindrade 
socialdemokratin från att spela samma centrala roll. 

Efter valsegern 1982 bjöd Olof Palme in Yassir Arafat till Stockholm. Besöket 
fick hård kritik från israelvänner. Revykungen och tvpersonligheten Hagge Gei
gert talade om ”mannen med pistolen” och krävde att Arafat skulle hållas utanför 
landets gränser. I anslutning till besöket höll Olof Palme ett tal i Storkyrkan för att 
möta kritikerna och möttes där av burop och högljudda protester.

År 1987 bröt den första intifadan ut. Decennier av förtryck exploderade i de 
ockuperade områdena. Gazaremsan och Västbanken stod i brand. Stenar och mo
lotovcocktails haglade över ockupationsmakten. Under intifadan tog PLO ett nytt 
steg, och Sveriges utrikesminister Sten Andersson blev en viktig dörröppnare för 
organisationen.

Sten Andersson gjorde det till sin huvuduppgift att få USA att erkänna PLO 
som fullvärdig förhandlingspart och som representant för det palestinska folket. 
För detta krävdes två saker av PLO: de måste erkänna Israel och avstå från ter
rorism. 

– Han var oerhört betydelsefull, berättar Nabil Shaath, som under många år 
var chefsförhandlare för PLO. 

– Sten och jag hade en uppgörelse. När jag reste till olika europeiska länder 
skulle jag alltid mellanlanda i Köpenhamn, så kunde Sten flyga ned ifrån Stock
holm och möta mig i VIPrummet. Vi träffades så ofta att vi till slut blev kändi
sar bland personalen där. 

Sten Andersson arrangerade det första mötet mellan Arafat och USA i Stock
holm 1988. Det amerikanska utrikesdepartementet satte ihop en grupp ameri
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kanska judiska fredsaktivister som reste till Sverige för att möta den man som 
andra i USA anklagade för terrorism.  

På en presskonferens i Genève 1988 uttalade Arafat sedan de bevingade orden 
– PLO erkänner Israel och ”tar totalt och kategoriskt avstånd från alla former av 
terrorism”. PLO gick nu från gerillarörelse till kompromissberedd förhandlings
organisation. Den dörr som Sverige hjälpt till att öppna för PLO kom så små
ningom att leda rakt in i den så kallade fredsprocessen. 

När Socialdemokraterna i Sverige förlorade regeringsmakten 1991 skrev Sten An
dersson ett brev till den socialdemokratiska regeringen i Norge och uppmanade dem 
att ta över arbetet med den palestinska frågan. Det ledde sedan till det berömda 
Osloavtalet 1993 mellan Arafat och Israels premiärminister Yitzhak Rabin. Avtalet 
slog fast ramarna för framtida förhandlingar mellan Israel och Palestina och gav 
också palestinierna rätt att upprätta en egen myndighet för ett framtida självstyre. 

– Jag vill inte förringa den roll norrmännen spelade, men utan Sten Andersson 
hade det nog inte blivit något Osloavtal, säger Nabil Shaath.
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al-Aqsa-moskén i Jerusalem är en av de mest centrala platserna i Palestinakonflikten. Det var bland annat Ariel Sharons besök vid moskén 
som blev startpunkten för den andra intifadan. 
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LO:s allt starkare ställning ändrade även förut-

sättningarna för SSU:s möjligheter att arbeta ak-

tivt med frågan. Under 1970- och 1980-talet hade 

SSU varit huvudorganisatör av regelbundna samtal mel-

lan Fatah-ungdomar och det israeliska arbetarpartiets 

ungdomsförbund i samband med kongresser och möten 

inom IUSY, International Union of Socialist Youth. Alla 

sådana arrangemang fick genomföras i största hemlighet 

eftersom båda parter riskerade repressalier på hemmap-

lan. De israeliska ungdomarna riskerade till och med 

fängelsestraff eftersom Israel betraktade PLO och andra 

palestinska organisationer som terrorister. 

– Det är klart att det var många problem i dialogen, sä-

ger Karl-Petter Thorwaldsson, som var ordförande i SSU 

mellan 1990 och 1995. Men det var alltid ett levande sam-

tal och jag är säker på att SSU gjorde nytta i det arbetet. 

Strax före Osloavtalet 1993 fick SSU en ännu tydligare 

roll. Det började egentligen på storpolitisk nivå redan 

1991 i samband med den så kallade Madridkonferensen. 

Ett möte för freden

P

FO
TO

: M
ATTIA

S
 V
E
P
S
Ä



26   27 

Där tilläts palestinierna för första gången att 

sitta med vid bordet när deras egen framtid 

skulle diskuteras. De tvingades visserligen 

ingå i en jordansk delegation och formellt 

var PLO förbjudet att medverka, men det 

var ändå ett steg i rätt riktning.

– Efter Madridkonferensen märkte vi en 

tyd lig skillnad inom IUSY och vi bestämde 

oss för att pröva en ny linje, säger Karl-Pet-

ter Thor waldsson. Vi frågade både israelerna 

och pa lestinierna hur länge vi skulle sitta 

och prata i slutna rum och föreslog istället 

en offentlig, de mokratisk dialog där målet 

skulle vara att skriva ett gemensamt doku-

ment om Palestinafrågan. 

SSU:s samarbetsorganisationer vid den tiden var Young Guards, som det isra-

eliska arbetarpartiets ungdomsförbund hette då (numera Labor Youth), och GUPS 

( General Union of Palestine Students ). Efter mycket vånda nappade båda på försla-

get, men först efter att  Krister Nilsson, som var internationell sekreterare på SSU, 

rest till Tunisien för att träffa Yassir Arafat, som personligen gav klartecken för 

mötet.

– Vi spikade ett datum på våren 1993 och bestämde att mötet skulle hållas på 

Bommersvik, säger Karl-Petter. Vi insåg att vi gjorde något unikt. En palestinsk 

organisation hade aldrig tidigare haft öppna samtal med en israelisk politisk grupp. 

Av respekt för båda parter ville SSU ändå ligga lågt med mötet, men det fung-

erade inte. Några dagar före fem delegater från vardera sidan skulle träffas i Stock-

Karl-Petter Thorvaldsson, SSU:s ordförande 
1990–1995.
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holm fick Sveriges Radio nys om samtalen och när nyheten väl var ute spreds den 

snabbt över världen. 

Mötet skulle öppnas med en gemensam middag på Hotell Plaza i centrala Stock-

holm. Journalisterna gjorde allt för att få bilder på de båda grupperna tillsammans. 

– Det låg fotografer i parkeringshuset på andra sidan gatan så vi fick dra för 

gardinerna åt det hållet, berättar Karl-Petter.  

Den internationella uppmärksamheten lät inte vänta på sig. Sex eller sju av 

arabvärldens regeringar gick omedelbart ut och fördömde mötet och till hotellets 

fax kom det ett mordhot mot alla som var med på mötet. 

Om det var uppmärksamheten från medierna eller trycket utifrån är oklart, men 

när delegationerna skulle sätta sig vid samma middagsbord vägrade plötsligt den 

pales tinska delegationen att komma ned från sina rum. De hävdade att det var omöj-

ligt att äta tillsammans utan att man först enats om ett gemensamt politiskt doku-

ment.  

SSU:s ledning förstod att hela arrangemanget stod på spel, men de visste inte hur 

de skulle bryta dödläget över en så enkel symbolfråga som en middag. Thorwalds-

son hittade en okonventionell lösning. 

– Situationen var så absurd att det enda tänkbara var att göra något lika absurt 

själv. Så efter en stund gick jag in på deras rum och gjorde en imitation av John 

Cleese Silly Walk från Monty Python. Jag trodde de skulle smälla av där inne på sina 

hotellrum. Men de började skratta, och efter det gick de med på att äta middag till-

sammans. Jag är fortfarande lite stolt över att jag vågade göra det där, skrattar Kålle. 

När de kom ut till Bommersvik hade SSU:s ledning gjort allt för att förbereda 

mötet. De hade anlitat Mellanösternexperten Marianne Laanatza för att få råd om in-

ramningen kring arrangemanget, bland annat hur miljön i konferensrummen skulle 

utformas så att alla kände sig bekväma och vilken bakgrundsmusik de skulle spela. 
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Även andra journalister som var närvarande kom 

med tips och råd under de dagar konferensen pågick. 

– Svenska Dagbladets Mellanösternjournalist 

Cor  delia Edvardsson bevakade hela konferensen, 

men hon blev nästan mer som ett bollplank till 

oss i SSU, minns Kålle. 

Efter den första kvällen på Plaza begav sig hela 

gruppen till SSU:s kursgård Bommersvik i ett för-

sommargrönskande Sörmland. Där inleddes mer re-

gelrätta förhandlingar och SSU:arna förstod snart att 

både israelerna och palestinierna stod i ständig kon-

takt med sina moderpartier. Varenda formulering 

skulle nötas och blötas med folk på hemmaplan.  

– När konferensen var klar fick vi en telefonnota 

från en av deltagarnas rum. Den var på 59 000 

kronor. Jag tyckte det var bra. Det visade att de 

tog för  handlingarna på allvar.

Troligen betraktade både arbetarpartiet, som satt 

i regeringen i Israel, och PLO förhandlingarna i Sve-

rige som ett test inför Osloavtalet senare samma år. 

Kunde man komma överens på Bommersvik skulle 

det kanske fungera även när Arafat och Rabin satte 

sig ned vid förhandlingsbordet.

– Jag träffade Arafat en gång till senare samma 

år och då bekräftade han att PLO använt förhand-

lingarna på Bommersvik som ett test, berättar 

Arbetarpartiet i Israel är ett sionis-
tiskt vänsterparti som grundades på 
1930-talet. David Ben Gurion blev 
partiets ledare och landets första pre-
miärminister 1948. 

Partiet dominerade Israels politiska 
liv fram till 1977. Premiärminister blev 
då Menachem Begin, som uppmuntra-
de ökade bosättningar på de ockupe-
rade områdena.

När Arbetarpartiets Yitzak Rabin 
blev premiärminister 1992 stoppades 
nya bosättningsprojekt, utom i östra 
Jerusalem.  

Mordet på Yitzak Rabin 1995 och 
högernationalisten Benjamin Netanya-
hus makttillträde året därpå blev döds-
stöten för fredsprocessen. Stödet för 
bosättarna ökade och när Arbetarpar-
tiet fick makten igen 1999, med Ehud 
Barak som premiärminister, fortsatte 
denna politik.

2001 tog Ariel Sharons Likud-
regering över. Sedan dess har Israel 
styrts av högern. Arbetarpartiet har 
allt mer närmat sig högerns syn på 
bosättningarna och dag finns det inget 
större israeliskt parti som har 1967-års 
gränser som utgångspunkt för ett avtal 
med Palestina.

I det senaste valet (2009) fick par-
tiet bara 9.9 procent.

ARBETARPARTIET 

I ISRAEL
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Krister Nilsson.

Flera av lösningarna i Bommersviks-

dokumentet påminde också om det som 

senare blev resultatet i de ”stora” för-

handlingarna. Delegationerna kom över-

ens om en tvåstatslösning och att återgå 

till de gränser som gällde före 1967. En 

av de frågor man inte kunde enas om var 

Jerusalems status. 

Mötet beslutade också att SSU i sam-

arbete med båda parter skulle starta en 

utbildning i freds- och konfliktkunskap. 

Men konferensen handlade inte bara 

om arbete. En av kvällarna spelade man 

också en fotbollsmatch på den nötta 

fotbollsplanen bakom Milan ute på 

Bommersvik. Karl-Petter minns inte 

hur matchen slutade, men han minns 

att båda lagen satsade allt på att vinna.

– Jag har nog aldrig sett så trötta 

spelare! Men det var nog tur att det inte 

kom ut några bilder från den matchen. 

Det hade kunnat sluta hur som helst. 

Det tidiga 1990-talet markerade också 

starten på en ny sorts Palestinaengage-

mang inom SSU; det lokalt förankrade. 

Inom andra internationella områden 

var det inte någon nyhet. Flera genera-

tioner SSU:are kan vittna om hur de en-

gagerats i klubbens arbete för Vietnam, 

Nicaragua eller Mocambique. Men Pa-

Krister Nilsson, SSU, Sanna Johnsson, Unga Örnar och Kent Härstedt, Kooperation utan gränser, vid PLO:s högkvar-
ter i Tunis inför mötet på Bommersvik 1993. I mitten på bilden står Mahmoud Abbas, i dag president i Palestina.
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lestina hade i huvudsak varit en fråga för SSU-förbundets internationellt aktiva. 

Ett exempel på detta nya var SSU Palestina i Västerås. Klubben grundades i bör-

jan av 1990-talet av en grupp unga fackligt aktiva. En av dem var Joakim Johansson. 

– Det började egentligen som en studiecirkel, berättar han. Vi var ett femtontal 

aktiva som alla hade ett stort internationellt intresse. Vi läste om Pales tina och kon-

flikten i Mellanöstern, och som avslutning på cirkeln reste vid dit. 

På den tiden fanns det inga biståndspengar för den sortens verksamhet så 

SSU:arna sökte fackliga stipendier, via fonder och sköt dessutom till egna medel. 

– När vi hade gjort tre resor ned till Palestina fick vi till slut kontakt med SSU-

förbundet, säger Joakim. 

Joakim blev själv internationell sekreterare på SSU-förbundet var där med och 

sjösatte den gemensamma utbildning som Bommersviksmötet beslutat om: Peace 

College, en universitetsutbildning i freds- och konfliktkunskap med elever från 

både Sverige, Norge, Israel och Palestina.

Utbildningen arrangerades i samarbete mellan Göteborgs universitet och kur-

serna hölls i ett ekumeniskt centrum mellan Jerusalem och Betlehem.

Michael Schulz vid Göteborgs universitet berättar att utbildningen fokuserade 

på fred och utveckling generellt men att fokus hela tiden låg på Israel-Palestina. De 

läste om etnicitet och identitet, vattenresurser, säkerhetspolitik och gjorde rollspel 

som handlade om att bygga relationer och föra dialog. 

Vid slutet av läsåret 1999 reste den första kursen till Göteborg för att lägga 

fram sina uppsatser och vid samma tid aviserade SSU:s dåvarande ordförande 

Niklas Nordström att ytterligare en årskurs skulle påbörja utbildningen. 

– SSU har bestämt sig för att utveckla projektet och jag är glad att kunna till-

kännage att nästa årtusende börjar med att 40 nya studenter kan börja en ny kurs 

i freds- och utvecklingsstudier, sade han vid ett besök på Peace College.  
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Jag har många positiva minnen från 
Peace College. Det gav goda erfaren-
heter att träffas under två intensiva 
dagar per vecka och jag har fortfaran-
de kontakt med flera personer, både 
israeler, palestinier och skandinaver, 
från min kurs. Jag arbetar även 
professionellt med en palestinsk vän, 
Osama, som jag träffade där. 

Ska man säga något negativt så 
fanns det nog en felaktig uppfattning 
att det skulle vara tillräckligt att sätta 

ihop en grupp av intelligenta mogna 
individer för att nå positiva resultat. 
I kursplanen fanns det en kurs om 
konflikthantering när vi egentligen hade 
behövt behandla frågor om konfliktana-
lys och lösningar under hela kursen. 
Eftersom vi nu ”undvek” den konkreta 
konfliktfrågan under en stor del av 
kursen uppstod en hel rad kriser när 
vi kom till Sverige för att försvara våra 
uppsatser och de andra på kursen 
plötsligt insåg vilka ståndpunkter som 
fanns i gruppen.

Men jag har själv en bra relation till 

de som gick kursen. Den gjorde också 
att jag blev medveten om liknande 
ämnesområden och jag fortsatte på 
George Mason University i Wash-
ington. Sedan 2002 undervisar jag 
på universitet 
i Washington i 
konflikthantering 
och tillsammans 
med Osama 
ordnar jag 
workshops och 
studieresor till 
regionen.

Adina Friedman

Två röster om Peace College

När jag började på Peace College 
hade jag redan jobbat i 3,5 år med 
utvecklingsfrågor. Samtidigt var jag i 
ett läge i livet när jag ville stärka mina 
akademiska meriter, så freds- och ut-
vecklingsstudier kändes som det per-
fekta alternativet. Eftersom jag levde i 
en konfliktzon där konflikten påver-
kade så många delar av ens liv så var 
det inte bara en akademisk fråga utan 
ett sätt att hantera och reflektera över 
mina egna erfarenheter.

Vid den tiden fanns det en stor 
eufori kring hela fredsprocessen, som 

senare visade sig ogrundad när fun-
damentalister på båda sidor tog över 
den politiska scenen. 

Mina bästa minnen från Peace 
College är från alla diskussioner om 
historia, nationalism och identitet. 
Israeler och palestinier diskuterade 
passionerat tillsammans och vi insåg 
att båda sidor måste tänka om på 
flera områden. Vi träffade människor 
från olika kulturell och akademisk 
bakgrund och lärde oss fascinerande 
saker om den verklighet vi alla delar.

Tyvärr visade det sig ofta svårt 
att omvandla de teoretiska diskus-
sionerna till konkret handling. Vi kom 

överens i flera politiska frågor, men 
när vi föreslog att gruppen skulle ta of-
fentlig ställning fegade de ur. Sådana 
saker ökade misstron igen. 

I dag arbetar jag med humanitär 
frågor, samordnar olika organisatio-
ners arbete. 
Dessutom 
håller jag på 
att avsluta min 
doktorsav-
handling om 
ungdomars 
engagemang 
i det civila 
samhället.

Tareq Bakri
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Palestinier kastar sten mot den israeliska ockupationsmakten under andra intifadan.
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början av 2000-talet mörknade läget. Både på is-
raelisk och palestinsk sida fanns en stor frustration 
över utvecklingen efter Osloavtalet. Palestinierna 

såg hur bosättningarna blev fler och fler och att ocku-
pationen inte hävdes. Högern i Israel betraktade Oslo-
avtalet som ett svek eftersom det skulle bromsa den is-
raeliska expansionen. År 2000 förhandlade man på nytt 
om en lösning i Camp David, men parterna kunde inte 
enas, bland annat för att Israel vägrade släppa östra Jeru-
salem till palestinierna och att de vägrade låta flykting-
arna från 1948 återvända till de byar och bostäder de 
fördrivits ifrån när Israel etablerades som stat. 

I september 2000 gjorde högerpolitikern Ariel Sharon 
så ett mycket kontroversiellt besök vid Al-Aqsa-mos-
kén, islams tredje viktigaste plats, i Jerusalem. Med sig 
som be skydd hade han omkring 1000 poliser och han 
förklara de att platsen aldrig skulle hamna under pales-
tinskt styre. Besöket blev den tändande gnistan för den 
andra inti fadan. Palestinierna gav sig ut i massdemonstra-

Den andra intifadan
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tioner, stenar och molotovcocktails flög 
ge nom luften. Antalet självmordsbom-
bare blev fler. Israelisk militär svarade 
med gevärskulor och till sist, på våren 
2002, med att invadera Västbanken och 
återockupera de palestinska städerna. 

Konflikten skapade problem för SSU:s 
och Göteborgs universitets gemensam-
ma projekt Peace College. 

– De första åren var det väldigt enkelt 
att sköta kursen, säger Michael Schulz. 
Men sedan blev det svårare. Gaza blev 
det första problemet och redan i sam-
band med al-Aqsa-intifadan fick vi åka 
till Gaza och ge undervisning för att det 
skulle fungera. Även på Västbanken var 
israelerna ovilliga att ge tillstånd för stu-
denterna att ta sig ut, men där tog de sig 
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Al-Aqsa-moskén, islams tredje viktigaste plats, i Jerusalem.



 35 

till skolan ändå. De tyckte att det var betydelsefullt. 
Konflikten skapade en rad bisarra situationer. En dag kom två av de palestin-

ska studenterna till undervisningen direkt från begravningen av några släktingar 
som dödats i en israelisk granatattack. En annan dag hade två israeliska studenter 
överlevt en självmordsbomb på vägen till Peace College.

– Till slut var vi ändå tvungna att sluta med undervisningen. Byggandet av mu-
ren bidrog till att det blev omöjligt för studenterna att ta sig till Jerusalem och israe-
lerna var ovilliga att ge tillstånd. Situationen blev ohållbar, avslutar Michael Schulz.  

Den ökade brutaliteten i konflikten fick socialdemokratin att reagera mycket hårt. 
I en riksdagsdebatt om krisen i Mellanöstern i mars 2002 sade utrikesminister 
Anna Lindh att:

”Sharon gick till val på att skapa säkerhet, men resultatet är det motsatta. Isra-
els regering bär huvudansvaret för den nuvarande krisen.

Men palestinska självmordsbombningar och andra terroraktioner mot oskyldiga 
israeler är också hänsynslösa illdåd som bara kan fördömas. Det är helt oaccep-
tabelt att extremister och fundamentalister bedriver en värvningskampanj bland 
unga människor i de palestinska områdena.”

Redan under sin tid som SSU-ordförande på 1980-talet hade Anna Lindh engage-
rat sig för pales tiniernas sak och varit med vid de ”hemliga” möten som arrang-
erats på IUSY-kongresser och liknande arrangemang. Vid ett tillfälle hade hon 
även rest till Tunis för att samtala med Yassir Arafat. 

Krisen i början av 2000-talet gjorde också att behovet av direkt humanitära 
insatser ökade. I mars 2002 beslutade Palmecentret att starta en insamling till en 
blodbuss, som skulle köras ned till Gaza, som var särskilt hårt ansatt av den isra-
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eliska repressionen. Insamlingen skapade ett stort 
engagemang i SSU. Klubbar och distrikt gav sig ut 
på gator och torg och skramlade med insamlings-
bössor. Vid sin årskonferens i Katrineholm 2002 
samlade SSU Sörmland till exempel in 10 000 kro-
nor till blodbussen. Och i samband med julhan-
deln drog SSU-förbundet igång en särskild kam-
panj med målet att på två veckor samla in 100 000 
kronor. Mikael Damberg, SSU:s dåvarande ordfö-
rande, förklarade syftet med insamlingen:

– Många palestinier mister livet i onödan på 
grund av svårigheterna att ta sig till sjukhus och få 
blod. Genom att köpa SSU:s solidaritetsmärke går 
20 kronor oavkortat till insamlingen för driften av 
en mobil blodbuss. Jag hoppas så här i jultider att 
människor ska visa solidaritet. 

Nu stod det också klart att konflikten inom den pa-
lestinska gruppen hade hårdnat. Under trycket av 
den israeliska ockupationen hade det konservativa 
Hamas vunnit starkare stöd bland befolkningen, 
inte minst i Gaza. Hamas hade byggt upp en folk-
ligt förankrad rörelse som arbetade mycket med so-
cialt arbete, bland annat genom att dela ut mat.

– Man såg det där redan på 1990-talet, säger 
Karl-Petter Thorvaldsson, men när jag frågade Fa-

Intifada betyder ”skaka av sig” och är 
det arabiska ordet för uppror. Ordet 
har blivit den mest kända beteck-
ningen för de två palestinska uppror 
som ägt rum mot Israels ockupa-
tionspolitik. 

Den första intifadan startade 1987 
och varade fram till Osloavtalet i au-
gusti 1993. Under första intifadan var 
palestiniernas starkaste vapen civil 
olydnad. Man genomförde general-
strejker, bojkottade israeliska varor 
och vägrade betala skatt. Israeliska 
trupper möttes av stenar på ockupe-
rad mark. 

Israel bemötte upproret våldsamt 
och fick speciellt kritik för sin behand-
ling av barn. I en diplomatrapport från 
Svenska Ambassaden i Tel Aviv från 
1988 hette det: ”Mot de obeväpnade 
ungdomarna insattes infanterisoldater 
utrustade med höghastighetsammuni-
tion”. 1162 palestinier dödades under 
första intifadan varav en femtedel var 
under 17 år. Under första intifadan 
föddes också islamistiska Hamas.

År 2000 besökte Ariel Sharon, 
med ett tusental beväpnade poliser 
i täten, moskéområdet på Tempel-
berget i Östra Jerusalem. Sharon 
ville klargöra att Jerusalem inte var 
förhandlingsbart, och provokationen 
utlöste den andra intifadan. På så 

INTIFADA
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tah om saken ryckte de bara på axlarna. Jag tror att 
de utgick ifrån att Fatah hade folkets stöd nästan 
oberoende av vad de gjorde. En gång när vi var i 
Gaza föreslog en av ledarna för Fatah Youth att vi 
skulle skicka 1000 SSU-tjejer i bikini till stranden 
i Gaza för att utmana de konservativa ledarna. Det 
var som om de inte förstod att en stor del av befolk-
ningen inte var lika sekulariserade som de själva. 

Dessutom riktades nu allt fler anklagelser mot 
Fatah om korruption och vanstyre. Ledarna för den 
palestinska myndigheten hade varit detsamma i 
decennier och många upplevde att de inte längre 
hade kontakt med de breda folklagren. 

– Ett tag var det ärligt talat svårt att hitta kon-
struktiva samarbeten, säger Faraj Abu-Iseifan, som 
var internationell sekreterare för SSU under några 
år i mitten av 00-talet. Fatah Youth hade haft sam-
ma ledning i åratal och vi krävde att de skulle hålla 
en kongress så att de kunde välja nya ledare, men 
det blev inte så. Under den där tiden sökte vi även 
upp andra samarbetspartners i det civila samhället 
och stödde bland annat ett kvinnocentrum och en 
webradio. Det var meningsfulla projekt.

Faraj betonar att banden mellan Fatah Youth 
Movement och SSU är starka, men att det inte är 
den enda samarbetsorganisationen för SSU i Pa-

Faraj Abu-Isefan.
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lestina. Han lyfter fram flera olika projekt genom 
åren som exempel på detta.

– Efter insamlingen till blodbussen gick vi vi-
dare med den sortens projekt och 2006 samlade vi 
in 80 000 kronor till ett sjukhus i Gaza. Läget var 
redan då mycket illa i Gaza. Israel hade attackerat 
området militärt och de behövde humanitärt stöd, 
säger Faraj.
 
SSU:s insamling av pengar till ett sjukhus i Gaza 
sammanföll med en mycket dramatisk period, 
både för palestinierna som folkgrupp och för Fatah 
som parti.

Yassir Arafats död 2004, efter flera års israelisk 
belägring av hans högkvarter i Ramallah, hade yt-
terligare undergrävt Fatahs ställning och när pales-
tinierna gick till val 2006 vann Hamas. Fatah blev 
fullkomligt taget på sängen av förlusten och ham-
nade i något som närmast måste beskrivas som ett 
chocktillstånd.

Israel genomförde en militär operation mot Gaza. 
USA och EU betraktade Hamas som en organisa-
tion som stödde terrorism och fattade det ödesdigra 
beslutet att inte på några villkor erkänna den nya 
regeringen. Israel blockerade Gaza och stängde dör-
ren för nya samtal.

vis kunde han, menade många 
palestinier, slutligt stoppa den 
fredsprocess som kunde gjort slut 
på drömmarna om ett Stor-Israel. 
Israel hade vid denna tidpunkt i 33 
år ockuperat Västbanken, Gaza och 
östra Jerusalem och vägrat följa 
FN-resolutioner som krävt ett slut 
på ockupationen.

Under andra intifadan blev Isra-
els repression brutalare med tyngre 
vapen som stridsvagnar, helikoptrar, 
missiler och F16 plan. Hamas ökade 
i popularitet. Det förekom också ett 
tydligare våld från palestinsk sida, 
bland annat med ett ökat antal 
självmordsbombningar mot civila 
inne i Israel. 

Uppmaningar till en ”tredje 
intifada” har förekommit ett antal 
gånger. I dag är motståndet till stor 
del koncentrerat till det illegala byg-
get av muren på ockuperad mark 
på Västbanken. En konstruktion 
som den Internationella domstolen 
i Haag har konstaterat vara ett brott 
mot folkrätten.  
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I slutet av 00-talet var läget för det palestinska folket både akut och i grunden 
osäkert.

Mot den bakgrunden blev det en överraskning för den SSU-delegation som be-
sökte regionen i februari att man mötte så mycket optimism och hopp. Trots allt.
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Det viktigaste är att vi löser problemen med Hamas. Vårt folk vill att palestinier ska vara enade. Annars kan vi inte lösa vårt största problem – 
konflikten med Israel. /Eman Atari, Fatah Youth i Jenin.
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i reser norrut mot Jenin. Västbankens yta är 
ungefär hälften så stor som Upplands och resan 
från Jerusalem tar bara ett par timmar. Ju längre 

norrut vi kommer, desto grönare är landskapet och jord-
bruket mera levande. Det märks att palestinierna har 
bättre kontroll här än i området kring Jerusalem, där de 
israeliska bosättarna ofta sitter på vattenreserverna. 

Jenin ligger i en dalgång nära gränsen till Libanon. 
Staden badar i eftermiddagssol och gatorna är fulla av 
män och kvinnor som skyndar mellan hemmet, jobbet 
och marknaden i centrum. Fatahs kontor ligger lite ut-
anför stadskärnan – en vit stenvilla i två våningar med 
träd och planteringar utanför. En stor grupp Fatah-ak-
tivister möter oss i den öppna samlingslokalen på andra 
våningen. Sött te och kakor med en doft av kardemum-
ma ställs fram på de rangliga plastborden. 

– Det var vårt eget fel att vi förlorade valet 2006, 
säger en av de Fatah-medlemmar som kommit till mö-
tet. Vi arbetade inte tillräckligt hårt för att behålla vår 

Jenin
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folkliga förankring. Det tar vi igen nu. 
På samma sätt som hans partikollega i Hebron berättar han att Fatah nu först 

och främst satsar på att rekrytera kvinnor och ungdomar. Ett led i det arbetet är 
att starta en ungdomssektion. Fatah Youth har alltid varit starka på universiteten 
men inte arbetat för att engagera yngre. Loai Masad är ordförande för den nya 
sektionen. Han går i gymnasiet och handplockades av Fatahs ledning i regionen 
för att vara med på ett politiskt sommarläger. Tanken är att de som gick lägret nu 
ska arbeta vidare och organisera ännu fler ungdomar.

– Det handlar inte minst om att öka den demokratiska förståelsen bland yngre 
palestinier, säger Loai Masad. 

Några veckor före vårt besök i Jenin hade Hamas och Fatah skrivit under ett 
avtal om samarbete, efter en fem år lång konflikt som varit både uppslitande och 
blodig. Konflikten inom den palestinska gruppen var på väg att nå en lösning, i 
alla fall tillfälligt. Eman Atari, en ung kvinna som är aktiv i Fatah Youth i Jenin, 
berättar att alla drog en suck av lättnad när avtalet var i hamn. 

– Det viktigaste är att vi löser problemen med Hamas, säger hon. Vårt folk 
vill att palestinier ska vara enade. Annars kan vi inte lösa vårt största problem – 
konflikten med Israel. Men vi måste också övertyga Hamas om en icke-våldslinje. 
Omvärlden betraktar oss med misstänksamhet så länge Hamas ger dem skäl att 
definiera oss palestinier som terrorister.

Eman bär en klargrön huvudduk och en långärmad vit t-shirt. Hon läser vid 
Arab-American University i Jenin. Hennes huvudämne är engelsk litteratur och 
hon talar en klar, brittisk engelska. Hennes favorit bland brittiska dramatiker är 
Shakespeare och när jag frågar vilken av pjäs hon tycker bäst om tittar hon på mig 
med ett leende som säger att frågan är helt överflödig. 

– Romeo och Julia förstås. 
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Den politiska aktiviteten på universiteten i Palestina är intensiv. Till hösten 
håller man val till studentkåren och Fatah ställer upp med sina kandidater. Fatah 
brukar vinna universitetsvalen, men Eman säger att den politiska aktiviteten är 
högre än vanligt. 

– Tidigare har den israeliska ockupationen förhindrat politisk verksamhet på 
campusområdena, säger hon. Man skulle studera, inte aktivera sig. Men nu vågar 
vi synas och höras igen. Kanske har revolutionerna i Egypten och Tunisien spelat 
in också. Studenterna ser att det lönar sig att engagera sig.

Den arabiska våren och de stora ungdomsrevolterna där har även inspirerat de 
palestinska studenterna att använda sociala medier i sitt arbete. 

– Vi använder Facebook och andra sociala medier för att berätta om vår situa-
tion och samla grupper till stöd för palestinsk självständighet, säger hon. 

I november 2009 reste Eman till Sverige med en delegation från Fatah Youth. 
De var inbjudna av SSU för att gå en utbildning på Bommersvik och få tid att 
sitta ned tillsammans och tala om sina egna erfarenheter, politisk verksamhet och 
organisation. Men också för att träffa unga socialdemokrater i Sverige

– Det bästa med besöket i Sverige var att vi fick så många tillfällen att berätta 
om vår situation här i Jenin och andra delar av Palestina, minns Eman. Jag tror 
att svenska ungdomar får en mycket bättre bild av konflikten om de träffar någon 
som själv lever mitt i den än om de bara följer utvecklingen via de breda mass-
medierna. 

Hennes besök 2009 var ett led i det arbete som präglat utbytet mellan Israel/
Palestina och SSU på senare år. 

– Det har handlat mycket om utbildningar, dialog och utbyte av erfarenheter, 
säger Magnus Manhammar, som tidigare var internationell sekreterare på SSU-
förbundet. Både utbildningar för att ungdomarna från Fatah ska få möjlighet att 
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utveckla sin egen organisation och möten där SSU och andra organisationer får 
chansen att samtala med dem och lära sig av deras erfarenheter. 

Efter mötet på Fatahs kontor får vi en guidad tur genom Jenin. Den slutar på en 
höjd ovanför staden. Det är sent på eftermiddagen och solen är inte lika pressande 
varm som tidigare. Nedanför oss ligger det stora flyktinglägret. Det byggdes re-
dan 1953 och det är nästan omöjligt att skilja det från den omkringliggande 
stadsbebyggelsen. Ändå är detta en stark symbol för den palestinska kampen. 
Här, på samma sätt som i andra flyktingläger i regionen – i Palestina, Jordanien 
eller Libanon – lever några av de som fördrevs från Israel i kriget 1948 med sina 
barn och barnbarn.

De som lever i detta och liknande läger betraktas som flyktingar av arabvärl-
den, men inte av Israels regering. Deras status har varit en av de avgörande och 
mest svårlösta frågorna i varje förhandling, men de har också varit ett centrum för 
motståndet mot den israeliska ockupationen. 

Våra guider berättar om massakern i Jenin 2002, när Israel bestämde sig för att 
stoppa al-Aqsa-intifadan. Israels premiärminister Ariel Sharon anföll med militär 
och bulldozers och jämnade delar av lägret med marken. Många dödades när 
husmassorna rasade samman och människorättsorganisationer menar att Sharon 
för detta, och för andra övergrepp mot palestinsk civilbefolkning, borde åtalats för 
brott mot mänskligheten. 

Men våldet är förstås inte ensidigt, vilket befolkningen i Jenin fick ett brutalt 
exempel på några veckor före vårt besök. Då mördades den kände skådespelaren 
och dramatikern Juliano Mer Khamis några kvarter från den plats där vi nu står 
och betraktar den soldränkta staden. Mer Khamis, som var av både arabiskt och 
israeliskt ursprung, drev en teater för barn och ungdomar i Jenins flyktingläger. 
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Han ville använda teatern som ett verktyg för att föra israeler och palestinier när-
mare varandra. Därmed blev han ett hot för de islamistiska krafter som också är 
verksamma i lägret. Den 4 april 2011 körde en maskerad man upp jämsides med 
Mer Khamis bil och sköt honom med flera skott i huvudet. 

Det är en gammal regel att våld föder ännu mera våld, men jag vet inte om det 
finns någon region i världen där det är mera sant än i Palestina. Palestinierna lever 
sina liv invävda av mord, övergrepp och terror. 

En dyster tanke. 
Den blir dock något enklare att bära när man möter entusiasmen hos unga 

palestinier som Eman och Loai. 
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Födelsekyrkan i Betlehem uppfördes redan på 300-talet och är en av världens äldsta kyrkor. Platsen är helig både för kristna och muslimer 
och ligger inom den palestinska myndighetens område.
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uristbussen stannar på torget i Betlehem. Femtio 

fritidsklädda västeuropéer rullar ut och går med 

raska steg mot födelsekyrkan. Solglasögonen fast-

nitade på näsroten. Kamerorna i högsta hugg.

Tjugo minuter senare kommer de ut igen. Jag undrar 

för ett ögonblick om de fått någon religiös uppenbarelse, 

men att döma av takten i deras steg så verkar de mest 

av allt längta efter den luftkonditionerade bussen. De 

hoppar in och reser tillbaka till Jerusalem eller Tel Aviv 

eller kanske stränderna i Jaffa.

Betlehem ligger på palestinskt territorium. Det är del 

av Västbanken, som Israel ockuperar sedan 1967. Varje 

år kommer omkring 2 miljoner turister dit för att besöka 

en av kristendomens allra viktigaste monument – plat-

sen där Jesus sägs ha fötts för 2000 år sedan. Det ligger 

en kyrka där nu. En mycket gammal, vacker kyrka. 

Jag är själv inte särskilt religiös, men det är omöjligt 

att inte bli tagen av platsen och dess historia. Entrédör-

ren påminner mer om ett grävlingsgryt än en kyrkodörr. 

Betlehem
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Där innanför öppnar sig en mörk, öppen yta och 

ett tak som bärs upp av bruna pelare. En tystlåten 

präst i svart kappa och skägg sopar det slitna sten-

golvet. 

Det ger en känsla av fullkomlig tidlöshet.

Födelsekyrkan är en av världens äldsta kyrkor. 

Den uppfördes redan på 300-talet av kejsar Kon-

stantin den store över den grotta som då hade ut-

pekats som Jesus födelseplats. Platsen är helig både 

för kristna och muslimer.

– Jesus är den ende palestinske profeten, skrat-

tade en äldre palestinsk man när jag dagen före 

berättade om mitt planerade besök i Betlehem. 

Problemet för palestinierna är att turisterna inte 

stannar på Västbanken. De flesta tror att det är 

livsfarligt; att det står självmordsbombare i varje 

gathörn, och resebolagen tar dem hellre med till 

shoppingcentren i Israel än till fattiga marknader i 

Nablus eller Jenin. 

Några kvarter från kyrkan träffar jag Majdi, 

som driver en butik på några få kvadratmeter där 

han säljer lite av varje; palestinaschalar, ullmattor, 

schackbräden och skinntofflor. När jag kliver in 

till honom blir jag omedelbart bjuden på arabiskt 

kaffe, svart och trögflytande med en svag doft av 

kardemumma. 

Butiksägaren Majdi hoppas på ökad turism i 
Betlehem.
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– Turisterna stannar på någon av de stora souvenirbutikerna och sedan åker de 

tillbaka till Israel, säger han. Om de sov på våra hotell och åt på våra restauranger 

skulle det gynna Palestinas ekonomi mer.

En nationalekonom jag talar med senare samma dag berättar att turismen kom-

mer att bli en av de stora intäktskällorna när Palestina blir en självständig stat. 

Redan i dag kommer två miljoner människor varje år för att besöka Betlehem. 

När ockupationen upphört och Israels armé monterat ned alla sina checkpoints 

och posteringar på palestinsk mark hoppas man på minst 6 miljoner turister.

Att Palestina blir självständigt är det inte längre någon palestinier som betvivlar, 

och de som reser till Västbanken slås nog av att det trots ockupationen är ett så 

väl fungerande samhälle. Den finns en palestinsk myndighet. Infrastrukturen är 

på plats. Husen – de flesta – är välbyggda och moderna. 

– Södra Sudan har 50 kilometer fungerande bilväg och de ska bli självständiga 

nu. Vi har ett betydligt modernare samhälle och alla funktioner på plats för att 

bilda en egen stat, säger en palestinier som arbetar för Fatah. 

Enligt planen ska staten utropas i september 2011. Förhoppningen är att FN 

ska godkänna självständigheten, men USA har redan deklarerat att man tänker 

lägga in sitt veto om frågan kommer upp i säkerhetsrådet. President Obama har 

krävt att Palestina inte utropar en stat på egen hand, utan att frågan först lösts i 

förhandlingar med Israel.

– Det är nästan en underhållande ståndpunkt med tanke på att USA gjorde 

exakt det för 200 år sedan, säger Nabil Shaath, Fatahs utrikespolitiske talesperson. 

Man borde fråga Obama om han tror att USA någonsin hade blivit självständigt 

om man hade frågat London om lov först.
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Men lika uppenbart som det är att Palestina vill stå 

på egna ben, lika tydligt är det att den israeliska 

ockupationen är ett hinder för palestiniernas försök 

att skapa en normal vardag. Alla kontroller. Mu-

ren. Den militära närvaron. Bosättningarna. 

På vägen mellan Jerusalem och Betlehem åker 

man på en motorväg som går längs med en lång 

sträcka av muren. Vägen ligger på israeliskt ter-

ritorium men marken på båda sidor om den tillhör 

palestinierna. På ena sidan av muren har de sina 

bostäder, på den andra sidan sin jordbruksmark. 

Några av dem tillåts passera för att bruka jorden, 

men säkerhetskontrollerna är tidsödande och alla 

släpps inte igenom. Palestinierna uppfattar det – 

sannolikt korrekt – som ett försök att nöta ut dem. 

Till slut kan de inte längre bruka sina åkrar och då 

kommer israeliska bosättare dit för att ta över.

Checkpointsen mellan Jerusalem och det område 

som kontrolleras av palestinierna påminner mer om 

slussen till ett fängelse än om en gräns mellan två 

territorier. På återvägen blir det svårare. Man får köa 

i en trång korridor, som närmast liknar en fålla för 

boskap. Sedan släpps man igenom till en öppen yta 

där den verkliga kontrollen börjar. Israelisk militär 

kräver pass eller annan giltig id-handling och alla 

förbipasserande måste gå igenom en metalldetektor. 

Isabel Lundin, tidigare internationell sekrete-
rare för SSU, jobbade under tre månader som 
ekumenisk följe slagare i Betlehem. 
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De flesta palestinier är helt förbjudna att 

resa in i Jerusalem, staden de själva be-

traktar som sin huvudstad. Och för de 

palestinier som har passerkort tar det 

ofta oändligt lång tid.

– På mornarna kan det ta två-tre tim-

mar att passera. De flesta ska bara till 

jobbet. Tänk dig att behöva köa och pas-

sera här dag efter dag, året om, säger Isa-

bel Lundin. 

I sitt arbete som ekumenisk följesla-

gare har hon gått upp varje morgon kloc-

kan fem och begett sig till avspärrning-

arna. Följeslagarnas uppgift är att genom 

sin närvaro som internationella observa-

törer förhindra övergrepp och våld. Hon 

berättar att kvinnor som varit på väg till 

förlossningsavdelningen på sjukhuset i 

Jerusalem tvingats föda mellan stålgall-

ren i checkpointen för att säkerhetsvak-

terna inte släppt förbi dem.

Några kilometer utanför Betlehem 

ligger byn Wad Rahal; på en höjd, ut-

sikten är fantastisk och man ser både 

Att passera sådana här checkpoints är vardag för många palestinier.
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Betlehem och Jerusalem, liksom bo-

sättningen Efrat, som ligger på andra 

sidan av den dammiga dalgången. Det 

är bara några hundra meter bort, men 

nu ska muren byggas mellan den pales-

tinska byn och bosättarna. 

– De har spärrat av vägen till vår 

by för att säkra entrén till Efrat, berät-

tar Shadi. Ofta måste vi istället ta den 

gamla slingriga bergsvägen till Betle-

hem. En resa som tidigare tog fem mi-

nuter med bil tar nästan en timme nu. 

Sjukvård, utbildningar, affärer – allt 

har blivit svårare att nå.

När Shadi bjudit på sött te med myn-

ta på familjens svalkande altan tar vi en 

promenad genom byn. Han beskriver 

hur den israeliska politiken verkar i tre 

steg. Först isolerar man en by, sedan 

tar man bort inkomstmöjligheterna. I 

Shadis by stängdes ett stenhuggeri och 

hundra personer förlorade jobbet. Alla 

Shadi framför ett av de hus i byn Wad rahal som rivits av israelisk militär. 
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vattenresurser kontrolleras av bosättarna i Efrat så palestinierna kan inte vattna 

sina grödor. Det tredje steget är trakasserier. 

– Förra veckan kom det soldater till byn varje natt. De sköt ljusraketer och 

trängde in i några av husen. De hävdade att de letade efter terrorister, men ofta ger 

de inte någon förklaring. Min sexåriga syster är traumatiserad av allt detta. Hon 

börjar skaka i hela kroppen när hon ser en soldat. 

Under det senaste året har flera hus i byn rivits av israelisk militär. Shadi tar 

oss till ett av dem. Ett trevåningshus i sten har förvandlats till en hög av grus och 

armeringsjärn. 

– De brukar komma på torsdagar och ge de som bor i huset några timmar på 

sig att flytta. Sedan kommer bulldozers och river huset. Familjen som ägde huset 

tvingas sedan betala kostnaderna för rivningen, annars kan de dömas till tre må-

naders fängelse.

Hundra meter därifrån har de första betongfundamenten redan gjutits. Där ska 

muren byggas, eller ”säkerhetsbarriären” som israelerna kallar den. 

Shadi och hans vänner i Wad Rahal har bestämt sig för att göra motstånd. Inte 

med våld, utan genom demonstrationer och opinionsbildning. 

– Vi tror på icke-våld, säger han. Våld mot Israel ger dem bara en ursäkt att 

sätta åt oss ännu hårdare. 

En dag varje vecka arrangerar de en demonstration utanför byn. De går till 

ett hus som ligger precis vid den planerade muren och visar sitt stöd för man-

nen som bor där. Militären möter dem med tårgas och ljudbomber som gör dem 

döva under några dagar. De unga aktivisterna i byn driver också en blogg, där de 

beskriver livet i Wad Rahal.

– Vårt mål är att väcka det internationella samfundet och skapa en opinion som 

den mot apartheid i Sydafrika, säger Shadi.
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Chekpoint mellan Ramallah och Jerusalem. Palestinier får ofta köa i timtal för att komma igenom och många släpps inte fram 
trots att de har papper som ger dem rätt att passera. 
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assan Faraj möter oss med ett smittande leende 

som nästan aldrig tycks lämna hans ansikte. 

– Välkomna till Palestina, säger han och 

sträc ker fram handen.

Vi sätter oss på en uteservering i centrala Ramallah, 

palestiniernas provisoriska huvudstad. Alla betraktar öst-

ra Jerusalem som den egentligen hjärtpunkten i en pales-

tinsk stat, men där styr Israel och stadens status är en av 

konfliktens svåraste tvistefrågor. 

Hassan Faraj är ordförande för Fatah Youth Movement, 

och som flera av de andra vi träffat under resan berättar 

han om det nyväckta politiska intresset bland unga pa-

lestinier. Händelserna i Egypten och Tunisien har tydligt 

skakat om hela regionen. 

– Den arabiska våren visade för ungdomarna här att 

det kan ge effekt att protestera och engagera sig. Det är 

mycket hoppfullt.

Vi beställer in kycklingsmörgås och Hassan Faraj be-

skriver de stora demonstrationer som utbröt några dagar 

Ramallah
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före vårt möte, på årsdagen av al-Naqba, fördriv-

ningen av palestinier 1948. Tusentals palestinier 

hade demonstrerat vid israeliska checkpoints inne i 

Palestina. Flera människor hade dödats av israelisk 

militär. Vid gränsen till Jordanien och Libanon hade 

stora grupper av palestinska flyktingar som bor i 

grannländerna samlats vid den taggtråd som mar-

kerar gränsen. En symbol för palestinsk enighet. 

Hassan Faraj menar att dessa aktioner var ett före-

bud om ytterligare offentliga protester. 

– Det är så vi tänker oss arbetet nu, säger han. 

Vi tror inte längre på förhandlingar. Vi har prövat 

den vägen i över 20 år nu och den enda effekten är 

att bosättningarna har blivit fler och det land som 

kontrolleras av Israel har blivit större. I dag återstår 

bara 11 procent av det som en gång var Palestina. 

Att vi inte vill förhandla betyder inte att vi är mer 

dogmatiska nu, men vi kan inte förhandla för evigt 

när det så uppenbart bara blir sämre under tiden. 

Istället tänker sig Fatah en tudelad strategi. För 

det första en mobilisering av människor på hem-

maplan. Civilt motstånd. Demonstrationer. 

– Enligt internationell rätt kan vi använda vil-

ken strategi vi vill mot en ockupation, men vi har 

valt en icke-våldslinje för att vi tror att det är den 

mest fruktbara.

Hassan Faraj, ordförande för Fatah Youth 
Movement.
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För det andra hoppas de på en internationell kampanj för att öka stödet för Pales-

tinas självständighet och sätta press på Israel. 

– Vi behöver SSU:s och den svenska socialdemokratins stöd nu mer än någonsin, 

säger Hassan.

Hans kollega Hanin Khoury fyller i:

– Om vi inte når självständighet snart kommer människor att förlora hoppet. 

Detta är en mycket kritisk period.

Hanin berättar om några av de projekt Fatah Youth Movement planerar. Dels 

en stor internationell konferens, där ungdomsorganisationer från hela världen ska 

bjudas till Palestina för att på plats kunna se under vilka villkor palestinierna le-

ver. Dels ska Fatah Youth Movement genomföra tusen politiska aktiviteter under 

det kommande året. Det handlar om att hålla utbildningar och politiska möten, 

men också om konkreta utomparlamentariska verksamheter, som att måla muren, 

återuppbygga hus, plantera trädgårdar på palestinsk mark. 

– SSU har alltid varit en av våra främsta samarbetsorganisationer, säger Hanin 

Khoury, som till vardags arbetar med PR och sponsring på ett mobiltelefonföre-

tag. När resten av världen såg med misstänksamhet på palestinierna valde SSU 

att inte ha en stereotyp bild av världen. De lät oss ge vår egen syn på sakernas 

tillstånd och reste hit ofta för att se själva. Nu får SSU och andra organisationer 

gärna samarbeta med oss i detta nya steg i arbetet.

Hanin har tidigare varit internationell sekreterare i Fatah Youth Movement och 

har varit på besök i Sverige flera gånger, bland annat på SSU:s kursgård Bommers-

vik. Hon berättar att det är en dröm att kunna starta ett eget utbildningscentrum 

inom Fatah Youth Movement, en plats som kan fylla samma sammansvetsande 

funktion som Bommersvik alltid fyllt för SSU.

Både Hanin och Hassan betonar också betydelsen av palestinsk enighet. Kon-
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flikten mellan Fatah och Hamas har 

bara gynnat ockupationsmakten. Och 

samma sak gäller för de interna problem 

med korruption och brist på demokra-

tiska strukturer som Fatah haft.

– Det är helt avgörande för oss att 

tvätta bort den stämpeln, säger Hassan. 

För det första måste vi bygga en demo-

Den 72 mil långa muren som byggs av Israel på Västbanken består av taggtrådsstängsel, åtta meter höga betongmu-
rar, elektroniska övervakningssystem och ett system av motorvägar som palestinier är förbjudna att färdas på. Muren 
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kratisk struktur inom partiet, för det 

andra måste vi skilja på Fatah och den 

palestinska myndigheten. Nyligen be-

stämdes det att man inte får sitta som 

minister samtidigt som man är med i 

Fatahs centralkommitté. Det var ett 

steg i rätt riktning.

har byggts på ett sådant sätt att Israel kan infoga bosättningarna och den bördigaste marken på Västbanken. Samti-
digt har den avskärmat palestinska områden på Västbanken från omgivningen och tiotusentals har förlorat sina hem. 
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Tel Aviv är en modern storstad där konflikten med palestinierna känns fjärran, trots att det bara är några mil till muren och det ockuperade 
Palestina.
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et tar bara en timme att köra till Tel Aviv men 
det är som att förflytta sig till en annan konti
nent. Höghusen ligger som ett pärlband längs de 

breda esplanaderna. Uteserveringarna är fulla av männis
kor som äter lunch, tar en kopp kaffe eller bara en kort 
paus. Unga kvinnor i shorts och bikinitopp flanerar längs 
trottoarerna. 

Journalisten Catrin Ormestad, som själv bor i Tel Aviv, 
har i boken Gaza – en kärlekshistoria, beskrivit hur hon på 
sommaren 2006 låg på badstranden utanför Tel Aviv och 
på himlen såg stridsflygplanen som var på väg att anfalla 
Libanon. Men ingen på stranden reagerade. Det var som 
om kriget pågick i en annan dimension, skriver Ormes
tad. Som om människorna som smörjde in sig med sololja 
där på stranden var helt obekymrade inför det faktum 
att deras regering hade beordrat ett angrepp på ett annat 
land. 

Just den där kluvenheten präglar mångas bild av Israel. 
På flera sätt liknar det Europa, med sitt demokratiska sys

Tel Aviv

D
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tem, sin pressfrihet och en livsstil som inte skiljer 
dig dramatiskt från den i New York eller för den 
delen Stockholm. Samtidigt går det inte att bortse 
ifrån krigen, ockupationen, muren och bosättning
arna. 

– Likheterna mellan vårt land andra demokra
tier är stora, säger Dror Morag, generalsekreterare 
för vänsterpartiet Meretz. Men likheten betyder att 
omvärlden måste betrakta extremhögern i Israel 
på samma sätt som man betraktar extremhögern 
i sina egna länder. Våra extremister, som fått stort 
inflytande på senare år, är som Haider eller Jimmy 
Åkesson. De använder en folklig rädsla för sina egna 
populistiska syften.

Vi träffar Dror Morag i partiets lokaler i centra
la Tel Aviv. Det känns lite som att kliva in på en 
svensk partidistriktsexpedition; en rad med kontors
rum, några kopieringsapparater och affischer från de 
senaste årens valkampanjer. 

– För 20 år sedan gick vi till val på att införa 
en välfärdsmodell som den ni har i Norden. Den 
gången fick vi relativt starkt stöd. 

Men på samma sätt som den resterande vänstern 
i israelisk politik har Meretz varit tillbakatryckt av 
de senaste årens starka högervridning. I det senaste 
valet fick partiet bara fyra mandat i parlamentet. 

Dror Morag, generalsekreterare för vänsterpar-
tiet Meretz.
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– Högern anklagar oss för att vara förrädare eftersom vi stöttar tanken på en 
palestinsk stat, säger Dror. Nyligen lades det till exempel fram ett förslag att alla 
frivilligorganisationer inom fredsrörelsen som fått stöd från andra länder skulle 
utsättas för en stenhård granskning. Förslaget röstades ned i parlamentet, men det 
visar vilken märklig situation vi har i israelisk politik i dag.

Meretz försöker visa för väljarna att en röst på dem inte bara handlar om Pales
tinafrågan, även om den alltid varit betydelsefull för partiet. Meretz är också ett 
”vanligt” vänsterparti, med välfärd, skattepolitik, miljöfrågor och arbetsrätt på 
dagordningen. 

Dror Morag satt tidigare i ledningen för partiets ungdomsförbund. Han har 
varit med vid många av de dialogmöten och andra arrangemang som SSU stått 
som värd för. 

– Det har varit väldigt meningsfulla möten för oss, säger han. Dels för att det 
gett oss en naturlig plattform för dialog med palestinierna, men också för att vi 
fått möjlighet att träffa delegationer från länder som Libanon och Jordanien. För 
min del får SSU gärna fortsätta orda sådana möten. 

Han tror också att en fortsatt dialog gynnas av att Hamas och Fatah slutit fred 
och inlett processen för en mer samlad palestinsk strategi. 

– Det har varit oklart vilka man ska tala med på den palestinska sidan. Det har 
bara gynnat extremhögern i Israel, inga andra. 

Meretz är medvetet om den nya palestinska hållningen, att inte förhandla med 
Israel eftersom de senaste 20 årens förhandlingar inte lett till något annat än fler 
bosättningar och ett krympande palestinskt territorium. 

– Jag förstår deras hållning, säger Nimrod Barnea, en av de unga aktivisterna i 
Meretz. Jag menar, alla tänkbara lösningar är redan framförhandlade. Vi vet hur 
en kompromisslösning ska se ut, ända ned till minsta checkpoint. Ändå skriver 
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Israel inte på något avtal. Det är klart att de väljer andra vägar då.
Att Meretz i grunden delar palestiniernas krav på en rättvis fred hindrar inte att 

de också är kritiska till en del av utvecklingen på den palestinska sidan. De nämner 
Fatahs brist på interndemokrati som ett hinder för dialogen. Nimrod säger också att 
Hamas och de konservativas framgångar i de palestinska valen är ett problem som 
är jämförbart med högerns framgångar i Israel. Det stärker de som vill se konfronta
tion istället för tvärtom. 

Nimrod gick med i Meretz 2009. Före det hade han varit aktiv i flera olika 
NGO:s och organisationer i det civila samhället. Men efter en tid som aktivist där 
ville han vara med och påverka politiken mera direkt och Meretz blev det natur
liga valet. Vid sidan av sitt engagemang där arbetar han även med organisationen 
Be Free Israel, som vill se en tydligare åtskillnad mellan stat och religion i Israel.

– De ultraortodoxa har tagit över allt fler bostadsområden i landet, säger han, 
och de får allt större inflytande över nationell politik. De vill dela upp pojkar och 
flickor i skolorna och de vill ta bort ämnen som handlar om demokrati, mänskliga 
rättigheter och till och med matematik för att ersätta dem med religiösa studier. 
Den här frågan kommer avgöra vilken stat Israel är om några år.  

Frågan om den politiska vänsterns framtid i Israel präglar hela samtalet på Me
retz högkvarter, som de är på väg att lämna för att flytta till billigare lokaler efter 
den senaste valförlusten. 

Traditionellt har Laborpartiet varit den svenska socialdemokratins partner i 
Israel. Men Laborpartiet har haft stora interna problem på senare år, och bland 
annat splittrats i två partier när en grupp lämnade för att bilda det mer mittenori
enterade Kadima. Laborpartiet har även ändrat sina politiska positioner och i dag 
är Meretz det enda parti i Israel som håller fast vid att det är gränserna från 1967 
som ska vara utgångspunkten för ett avtal med Palestina.
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Ändå har det på senare tid förts samtal mellan Meretz, Labor och Kadima om 
en koalition för att stärka vänsterns positioner. 

Dror Morag säger att vad som än händer måste Meretz få ett mer konkret poli
tiskt inflytande i framtiden om det ska överleva.

– Det är inte bra för ett parti att ständigt befinna sig i opposition. Då och då 
måste man vara med och bestämma, ta ansvar och se vad makt betyder i prakti
ken. Annars förlorar man sin förmåga att vara konstruktiv.
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SSU måste kunna ta ställning, och fortsätta orka stå upp för Palestinas rätt att bli en självständig stat. /SSU:s ordförande Jytte Guteland.
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å SSU:s kontor på Söder i Stockholm är det svalt 

och stilla. Utanför fönstren är luften full av fröer 

som blåst av träden och virvlar runt – det ser ut 

som snö. Det är i slutet av maj 2011 och SSU:s ord-

förande Jytte Guteland är precis hemkommen från ett 

två veckors långt besök på de ockuperade områdena i 

Palestina. Det är tredje gången hon besöker regionen 

– andra gången som ordförande för SSU. Det är också 

tredje gången hon kommer hem berörd, upprörd, arg 

– men också inspirerad. Efter varje besök har hennes 

engagemang för palestiniernas kamp stärkts och hennes 

uttalanden mot den israeliska politiken har blivit allt 

skarpare. 

Första gången Jytte Guteland besökte Palestina var 

hon 15 år gammal. Hennes pappa arbetade för Statis-

tiska centralbyrån med att ta fram statistik till den pa-

lestinska myndigheten, och Jytte påverkades starkt av 

hennes pappas indignation över den orättvisa behand-

lingen av palestinierna. 

Stockholm

P
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I SSU fördjupade Jytte Guteland sina kunskaper och fick möjligheten att se upp 

till äldre SSU:are som länge kämpat för Palestinafrågan. Tretton år senare åkte 

hon tillbaka till Västbanken, nu som SSU:s ordförande. Det blev den verkliga 

ögonöppnaren.

– När jag kom tillbaka våren 2008 blev upplevelsen mer brutal: det här pågår 

just nu, och det bara fortsätter. Det är en sak att tro på något för att man har kun-

skapen, men det är en annan sak att själv hugga i och arbeta för det. Det kände 

jag att jag måste göra.

Jytte Guteland berättar hur hon på nära håll fick bevittna hur ockupationen 

skär sönder palestiniernas liv. 

– Mina starkaste intryck var hur nya vägspärrar, motorvägar och bosättningar 

spred sig. Det som i Sverige skulle vara 20 år långa projekt genomfördes här på 

två år. Utträngningen av palestinier sker extremt fort. Jag fick bevittna hur män-

niskors hem skövlades och hur släktningar, som bott bara ett kvarter från varan-

dra, skars av genom muren. Minnet av Betlehems flyktingläger med sin enorma 

fattigdom följde mig länge, berättar hon.

Vid nästa besök, i maj 2011, blev konsekvenserna av den 72 mil långa muren, 

som till 80 procent är byggd på palestinskt territorium, än mer uppenbara för 

Guteland.

– Vi besökte ett samhälle utanför Betlehem där människor inte kom åt sin 

mark på grund av att muren hade byggts tvärs över ägorna. De kunde inte längre 

bruka sin egen jord. Om jorden inte brukas på tre år kan Israel konfiskera marken. 

Allt är väldigt cyniskt uträknat, säger Jytte Guteland med eftertryck.

– I takt med att bosättningarna växer gör man livet så svårt som möjligt för 

palestinierna, så att de ska flytta. Israels regering för en politik där man ockuperar 

deras bostäder, låter polisen göra räder mitt i natten och trakasserar palestinierna 
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i vägspärrar. Hur skulle vi reagera om någon i Stockholm blev utsatt för det? 

Fatah har nu antagit en ny politisk strategi, som de presenterade för SSU:arna 

under besöket: att få Palestina erkänd som en självständig stat. I september kom-

mer den palestinska myndigheten att vända sig till FN:s generalförsamling för att 

söka ett erkännande. 

– Det finns en frustration över att förhandlingarna drar ut på tiden. Fredsför-

handlingarna tycks gynna den starke, eftersom Israel bara har fortsatt att bygga 

ut bosättningar, säger Jytte Guteland.

Ett erkännande av en palestinsk stat skulle ge palestinierna en helt annan status 

i förhandlingarna med Israel. 

Guteland säger att hon har respekt för palestiniernas beslut att inte föra någon 

dialog med israeliska motparter. Samtidigt betonar hon att SSU:s roll fortfarande 

måste vara att föra en dialog med båda sidor. SSU har i dag två balanserande upp-

drag, förklarar hon:

– Det ena är att ge hopp till en ung generation. Vi måste se till att det finns 

unga människor som ser förbi förhandlingarna och ser varandra över gränserna – 

och inte fastnar i fördomar om varandra. Det gör vi genom att samarbeta med 

systerorganisationer i både Israel och Palestina. Det andra är att visa vem som 

är den starka parten och vem som är utsatt för ockupation. SSU måste kunna ta 

ställning, och fortsätta orka stå upp för Palestinas rätt att bli en självständig stat.

Jag tror inte att det är meningsfullt att ta sig an det ena uppdraget om man 

inte ser det andra. 

Hon instämmer med Fatah att det inte räcker med dialog. 

– Göran Person gjorde mycket bra för Sverige och världen men jag delar inte 

den internationella agendan som rådde kring Israel och Palestina under 1990-ta-

let. Det var för ensidigt fokus på förhandling och diplomatisk dialog. Många har 
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kommit till insikt om att det inte räcker. Vi måste också börja bilda opinion 

kring det apartheidsystem som finns, säger Jytte Guteland.  

I dag har både moderpartiet och SSU svängt till att mer betona palestiniernas 

utsatthet.

– Under Gazakriget lyssnade Mona Sahlin mycket på oss. SSU tryckte på Social-

demokraterna att ställa sig bakom ett handelsstopp mot Israel och Mona Sahlin 

avslutade sin tid som partiledare med att kräva ett erkännande av ett självständigt 

Palestina.

På sensommaren 2011 avgår Jytte Guteland som SSU:s ordförande. Till nästa 

generation unga hoppas hon lämna över engagemanget för Palestina och andra 

internationella frågor. 

– Det internationella arbetet blir ofta en dörröppnare för ungas politiska in-

tresse. För många blir det tydligt att man kan göra skillnad. Det är ett bra sätt att 

öka engagemanget bland unga. 

Hon understryker att det är otroligt viktigt att omvärlden ser och förstår ut-

vecklingen i Palestina. 

– Här kan SSU spela en viktig roll. När det blir för tyst inifrån Palestina ska 

SSU inte sitta stilla och låta uppgivenhet råda, utan istället agera och skapa hopp. 

Vi glömmer inte vad som händer.
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60 år har konflikten mellan 
Israel och Palestina har varit 
en av världspolitikens mest 
omdiskuterade frågor. Den 

har präglat flera generationer av 
ungdomar i Mellanöstern och resten 
av Världen. Israels ockupation av 
palestinskt territorium har varit en 
källa till vrede, debatter, argument 
och engagemang.

Socialdemokratin och SSU har länge 
varit en del av det engagemanget och 
den här boken ger en bild av det ar-
betet, samtidigt som den presenterar 
konfliktens bakgrund och situa-
tionen i de ockuperade områdena 
i dag. Genom ett antal färgstarka 
reportage och möten med människor 
bidrar den till en djupare förståelse 
och förhoppningsvis även ett fortsatt 
engagemang i Palestinafrågan.
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