Illegal spårväg
DEN KRANS AV bosättningar på ockuperad mark, som Israel byggt och bygger, runt Jerusalem (och givetvis på hela
Västbanken) strider mot folkrätten. Enligt den är det förbjudet för den ockuperande makten att låta sin egen befolkning
ﬂytta till ockuperat område. De senaste
tjugo åren har nya bosättningar byggts,
äldre utvidgats och nya vägar och tunnlar binder ihop bosättningarna med det
judiska Västra Jerusalem. Ett sådant
kostsamt projekt är tunneln genom Oljeberget, vars syfte var att binda samman
den stora bosättningen Maale Adumim
(som har stadsstatus) med Västra Jerusalem. Bosättare ska bekvämt kunna ta sig
från bostaden på ockuperad mark, utan
att behöva uppleva obehaget att passera
palestinsk bebyggelse.
Ett senare inslag är det pågående bygget av en hypermodern snabbspårväg
som ska binda ihop de stora bosättningarna Pisgat Zeev, Neve Yacov och
French Hill med Västra Jerusalem. Den
ska passera genom palestinsk bebyggelse
i Shufat, och sedan stryka längs Jerusalems gamla stadsmur och därefter få en
symbolisk avslutning i Västra Jerusalem
på Herzlberget. Sträckningen är provokativ då tusentals bosättare dagligen
skulle åka genom tättbebyggt ockuperat
område. Vad som skulle hända med befolkningen i Shufat om en spårvagn skulle attackeras i området är inte svårt att
föreställa sig. Minimum är en påtaglig
polisiär närvaro och restriktioner för befolkningen. I förlängningen kan fördrivning av palestinier från området befaras.
Bygget har redan lett till expropriation
av palestinsk mark, bland annat går dubbelspåren mitt i Shufats huvudstråk. En
omtvistad parkeringsplats för pendlare
planeras också på privatägd palestinsk
mark. De israeliska myndigheterna tror
att 150 000 passagerare om dagen kommer att utnyttja snabbspårvägen.
DENNA STRÄCKNING ÄR bara ett första steg i ett nät av spårvägar som planeras för att binda ihop bosättningar med
Västra Jerusalem och beräknas vara färdigbyggt 2020. Bland annat är hållplat26

Spårvägen dras igenom det palestinska Shufat.

sen ”Ammunition Hill” tänkt att vara
en knutpunkt för pendlare från Maale
Adumim och Jordandalen.
Bygget initierades av dåvarande borgmästaren i Jerusalem Ehud Olmert och
själva byggandet skulle den franska jätten
Alstom stå för. Driften skulle skötas av
den likaledes franska operatören Veolia.
Veolia driver genom sina dotterbolag

buss- och järnvägstraﬁk över hela landet.
Hösten 2008 var det dags för ny upphandling av kontraktet för Stockholms tunnelbanetraﬁk som Veolia då drev. Protesterna mot att Veolia, trots sin inblandning i
det illegala spårvägsprojektet i Jerusalem,
ﬁck vara med att lägga anbud i Stockholm
tilltog. Den kristna biståndsorganisationen Diakonia och Palestinagrupperna och
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Befolkning: Cirka 1 551 859 (juli 2009).
Av palestinierna är 45 procent under
15 år.

Befolkning: Inklusive Östra Jerusalem
cirka 2,5 miljoner palestinier. I slutet av
2008 fanns dessutom 479 500 israeliska
bosättare på Västbanken, och 193 700
bosättare i Östra Jerusalem. (B’Tselem
2009). Cirka 37 procent av palestinierna
är under 15 år.

Knappt en miljon är registrerade som
ﬂyktingar hos UNRWA och av dessa bor
ungefär hälften i ﬂyktingläger.
Etniska grupper: Palestinier.

French Hill är en av bosättningarna som
ska få spårvägstraﬁk.
många andra organisationer hade länge
drivit frågan och även internationella
media blev intresserade. Seko Stockholm,
tunnelbaneförarnas fack, protesterade.
UTBILDNINGEN AV FÖRARNA som
ska köra spårvagnarna i Jerusalem hade
Veolia tänkt förlägga till ett dotterbolag i
Dublin. Spårvagnsförarnas fack i Dublin
vägrade att upplåta sina spårvagnar till
utbildningen, ”det kommer inte att hända” sa deras representant John Flannery
till media. Projektet hade tidigare stött på
ekonomiska problem när den holländska
banken ASN drog tillbaka sitt engagemang i Veolia på grund av deras engagemang i spårvägen på ockuperad mark.
I januari 2009 förlorade Veolia upphandlingen av tunnelbanetraﬁken i
Stockholm. I juni meddelade Veolia att
de vill dra sig ur det hårt kritiserade projektet då de förlorat ﬂera större kontrakt
i Europa sedan deras engagemang blev
känt. Kontraktet att driva spårvägen på
ockuperad mark var dock på 27 år och i
skrivande stund ﬁnns inga uppgifter om
att det är brutet.
Spårvagnarna står upprangerade på
ockuperad mark, bygget fortsätter men i
långsammare takt. Samtidigt har Veoliaägda bolag annan verksamhet på ockuperat område, som sopstationen Tovlan
som betjänar bosättningar i Jordandalen
och dotterbolaget Connex driver busstraﬁk till bosättningarna Beit Horon och
Givat Zeév längs väg 443, busstraﬁk som
exklusivt får användas av bosättare.

Religion: Nästan alla är muslimer (framför allt sunnimuslimer). Mindre än en
procent är kristna.

Av den palestinska befolkningen är cirka
700 000 ﬂyktingar registrerade hos
UNRWA. Av dessa bor knappt hälften i
ﬂyktingläger.

Läs- och skrivkunnighet: Män 97 procent, kvinnor 88 procent (2004).

Etniska grupper: 83 procent palestinier,
17 procent judar.

Spädbarnsdödlighet: 18,4 döda/1 000
levande födda.

Religion: 75 procent muslimer (de ﬂesta
sunnimuslimer), 17 procent judar och
8 procent kristna och övriga religioner.

Förväntad livslängd: Män 72 år och
kvinnor 75 år.
Födelsetal: 5 barn/kvinna.
Andel av befolkningen under fattigdomsgränsen: En undersökning som
Internationella Röda korskommittén genomförde i maj 2008 visade att 70 procent av familjerna levde på mindre än
1 USD/dag, och ungefär 40 procent av
familjerna levde på mindre än 0,5 USD/
dag. (UN OCHA, The humanitarian
Impact of Two Years of Blockade on the
Gaza Strip) .
Källa: CIA (där ej annat angivits) The World
Factbook, uppdaterad aug 2009.
www.odci.gov/cia/publications/factbook/.

Läs- och skrivkunnighet: män 97 procent
och kvinnor 88 procent (2004).
Spädbarnsdödlighet: 15,96 döda/1 000
levande födda.
Förväntad livslängd: Män 73 år och
kvinnor 77 år.
Födelsetal: 4,2 barn/kvinna.
Andel av befolkningen under fattigdomsgränsen: 59 procent (Världsbanken
2006).
Källa: CIA (där ej annat angivits) The World
Factbook, uppdaterad aug 2009.

Hemsidor
Al Haq: www.alhaq.org/
Amnesty International: www.amnesty.se
B’Tselem, The Israeli Information Center
for Human Rights in the Occupied Territories: www.btselem.org

The Palestinian Red Crescent Society:
www.palestinercs.org
Palestine Monitor:
www.palestinemonitor.org
UNDP: www.undp.org

CIA: www.cia.gov/cia/publicatios/
factbook/index.html

Utrikespolitiska insitutet:
www.landguiden.nu

FN: www.un.org

UN OCHA, Ofﬁce for the Coordination of
Humanitarian Affairs OPT:
www.ochaopt.org

Human Rights Watch: www.hrw.org
Palestinagrupperna i Sverige:
www.palestinagrupperna.se
Palestinian Centre for Human Rights:
www.pchrgaza.org/

UN Question of Palestine: www.un.org/
partners/civil_society/m-qpales.htm
Världsbanken: www.worldbank.org

27

