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I BETLEHEM SÅG jag för några år sedan 
ett hus omgärdat av muren på tre sidor, 
den fjärde sidan blockerades också av 
en mursektion, men med två öppningar 
så att det gick att ta sig till huset. Jag 
minns min omedelbara reaktion: Hur kan 
det vara att leva så här instängt? Då var 
ingen hemma. Nu finns en souvenirbutik 
i huset som inte fanns då. Då det inte 
syns en själ, så syns det följaktligen inga 
kunder. På dörren finns en uppmaning 
att använda en ringklocka. Sonen i famil-
jen sköter butiken och kommer och öpp-
nar. Utbudet är det vanliga i Betlehems 
turistbutiker och basarer, sniderier i oliv-
trä, keramik och framför allt allt möjligt 
som knyter an till att Betlehem är Jesu 
födelseplats. Andnea Anstas är 16 år och 
berättar att butiken är nyöppnad och att 
de hade hoppats att israeliska turistbus-
sar skulle stanna vid butiken. Men hur 
skulle de kunna eller vilja hitta till denna 
muromgärdade plats. 

– När jag försöker ge reklam till tu-
rister om vår butik, så blir jag oftast 
hindrad av de israeliska guiderna, säger 
Andnea Anstas.

BETLEHEM, PRECIS SOM hela Västban-
ken, lider av att Muren/Separationsbar-
riären skär av dem från Jerusalem. En 
stor del av de turister som besöker just 
Betlehem, gör det för att besöka Födelse-
kyrkan som anses vara Jesu födelseplats. 
Särskilt påsktid kommer pilgrimerna i 
hundratusental. Den massiva permanen-
ta checkpointen med sina gallergrindar 
som måste passeras, har blivit ett starkt 
hinder för att få turister till Betlehem. 

Påven Benedictus den XVI:s besök i 
Betlehem i maj i år har haft en positiv in-
verkan på antalet turister, sannolikt har 
också de israeliska myndigheterna varit 
angelägna om att inte försvåra besök 
under denna tidsperiod för att inte ris-
kera en diskussion om att de förhindrar 
kristna tillträde till en av deras heligaste 
platser. 

Leila Sansour är ordförande i organi-
sationen Open Betlehem, en organisation 
som försöker göra reklam för Betlehem 
internationellt.

Betlehems ekonomi kvävs

– Fram till förra året var turismen nära 
noll, förra året förändrades saker. Det 
finns ett hårt tryck från många parter att 
lätta på trycket kring Betlehem.

Diplomatiska påtryckningar och tryck 
från många kristna kyrkor och samfund 
har sannolikt haft stor påverkan, utöver 
påvens besök. 

– Vi är helt beroende av internationellt 
stöd och Israels goda vilja, säger Leila 
Sansour och syftar på om pilgrimer och 
turister kommer att beredas tillträde till 
Betlehem.

FN:s organ för koordination av mänsk-
liga rättigheter (OCHA) pekar på att 
byggandet av illegala bosättningar runt 

Betlehem och Muren/Separationsbar-
riären begränsar möjligheterna till eko-
nomisk utveckling för betlehemborna. 
OCHA konstaterar att endast 13 procent 
av det land som tillhör Betlehem idag är 
tillgängligt för palestinier.

JAG TALAR MED en restaurangägare 
(som vill vara anonym) som har fått mu-
ren inklusive ett stort vakttorn, direkt 
utanför sin restaurang, om hur det på-
verkat affärerna?

– Vad kan jag göra, detta är vad jag 
äger. Jag kanske har en tredjedel av de 
kunder jag hade tidigare.

Familjen Anstas hus omgärdat av muren.

Andnea Anstas i butiken utan kunder.
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