Husdemoleringar

”Tidigt på morgonen kom 200
israeliska soldater med bulldozrar
och demolerade flera hus i byn…”
Inga fredsprocesser, vapenvilor eller internationella protester
har hindrat Israel från att systematiskt riva palestinska hem på
Västbanken, i Gaza, Östra Jerusalem och inne i Israel. Det blir
sällan några löpsedlar här, trots att tusentals människor drabbats av personliga tragedier som tillsammans utgör en katastrof.
Människorättsorganisationer och FN-organ har tagit fram ett
flertal rapporter som visar konsekvenserna av husrivningar och
de är överens om att israels politik att demolera hus bryter mot
internationell rätt, bland annat Genevékonventionen.
Sedan 1967 har Israel rivit ungefär 12 000 palestinska hem
och lämnat minst 70 000 personer hemlösa och många av de
som mist sitt hem har blivit svårt traumatiserade. Mellan oktober 2001 och januari 2005 rev Israel 668 hus på ockuperad
mark som bestraffning för att någon i familjen utfört ett attentat av något slag mot Israel. Vanligast är dock att Israel hänvisar till att det saknas bygglov för huset, eller att det föreligger
säkerhetsskäl/militära skäl för att demolera människors hem.
Under de senaste två åren har tusentals hus rivits av de skälen
och lämna tiotusentals människor hemlösa. Enligt FNs flyk-
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tingorgan UNRWA revs 2 370 hus bara i Gaza sedan den första
Intifadan bröt ut år 2000 fram till september 2004, vilket gjorde
22 800 personer hemlösa.
Israel har under Ariel Sharons styre drivit en kampanj mot
beduinerna i Negevöknen inne i Israel, där man tvingar dem
att flytta från sina hem till så kallade ”planned towns”. Som ett
led i det har många hus rivits och enligt människorättsorganisationen Badil planerar Israel att riva ytterligare 10 000 hus i
området.
Inte heller Östra Jerusalem är skonat från husdemoleringarna, utan flera områden som till exempel byn Silwan som ligger
i direkt anslutning till Gamla Stan har drabbats hårt den senaste
tiden. Samtidigt som bosättningarna byggs ut, drivs palestinier
från sina hem.
Läs mer om husdemoleringar på PGS hemsida www.palestinagrupperna.se.
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