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Det är nästan 40 grader varmt i so-
len, men det hindrar inte kvinnorna som 
samlats på Hagar Square i västra Jerusa-
lem från att placera ut sig runt om hela 
torget med sina skyltar. Skyltarna är for-
made som händer med texten ”Häv ock-
upationen” på engelska och hebreiska. 
Två kvinnor håller i en banderoll med 
budskapet ”Bryt blockaden av Gaza”. 
De är alla klädda i svart och det märks 
att det inte är första gången de samlas på 
torget. 

Jag pratar med Gila Svirsky för att få 
veta lite mer om Kvinnor i Svart. Hon 
är noga med att vi ställer oss så att hen-
nes skylt syns medan vi pratar. Gila är 
från Israel och berättar att hon varit med 
sedan organisationen startade för 22 år 
sedan och hon pekar på flera av de andra 
deltagarna som också hängt med sedan 
starten. 

Kvinnor i Svart började sina samman-
komster en månad efter att det första pa-
lestinska upproret brutit ut 1987. De var 
då en liten grupp israeliska kvinnor som 
svartklädda ställde sig med sina skyltar. 
De stod sedan på samma plats, samma 
klockslag varje vecka och efter några må-
nader blev de fler och fler och det spred 

sig till flera olika platser i Israel. Kvinnor 
i Svart har nu utvecklats till en interna-
tionell rörelse och även i Sverige har de-
monstrationer hållits genom åren. I Israel 
har det skett utan uppehåll, ibland har de 
varit många deltagare och ibland färre. 

Under vår korta pratstund hinner Gila 
bli avbruten flera gånger av bilister som 
vevar ner rutorna och skriker och förbi-
passerande som vill diskutera en stund. 

Varför står du här?
– Vi står här för att vi måste få ett slut 

på ockupationen. Den är fasansfull både 
för palestinier och israeler. 

Hur blir ni bemötta av omgivningen?
– Här i Jerusalem är många höger och 

religiösa, så de gillar oss inte. Många 
som passerar skriker åt oss. 

Har ni märkt någon skillnad på be-
mötandet genom de här 22 åren?

– Det är en stor skillnad. Första åren 
fick vi höra fula ord med sexuella anspel-
ningar, vi blev kallade prostituerade och 
arabhoror. Nu skriker folk mest att vi är 
förrädare. Så det är en framgång, säger 
Gila och skrattar. Den här dagen ansluter 
sig två svenska tjejer till demonstratio-
nen. Sofie har varit i Palestina och Israel 
som ekumenisk följeslagare och arbetar 

nu på den palestinska organisationen 
Sabeel. Kim är där och hälsar på henne. 
Några förbipasserande stannar och bör-
jar diskutera och först tror jag att de är 
arga, men förstår snart att de är positiva 
till att de står där. 

Sofia säger att hon är där för att hon 
tycker det är viktigt att visa sitt stöd 
för de israeler som jobbar för fred, att 
fred är något som gynnar alla. Efter en 
timme packar kvinnorna ner sina skyltar 
och alla går åt olika håll för att mötas 
igen om en vecka, samma tid och samma 
plats. 

Kvinnor i Svart är en del av The Coali-
tion of Women for Peace som samlar tio 
oberoende och feministiska organisatio-
ner som arbetar för en rättvis fred. Koali-
tionen bildades i november 2000 efter att 
den andra Intifadan brutit ut. Koalitio-
nen arbetar för ett slut på ockupationen, 
för kvinnors deltagande i fredsförhand-
lingar och ett stopp på militariseringen 
av det israeliska samhället. De jobbar 
också för rättvisa och jämlikhet för de 
palestinier som är israeliska medborgare. 

Anna Wester

Kvinnor i Svart

Gila Svirsky har demonstrerat med Kvinnor i Svart i 22 år.
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