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Kamelerna betar i en före detta olivlund som bosättare skövlat.

Denna tidning handlar om hur Israel agerar för att det i 
praktiken ska bli omöjligt för dem att i fredsförhandlingar 
återlämna Västbanken och Gaza inför bildandet av en pa-
lestinsk stat. 

Det handlar om 450 ooo bosättare som bor på ocku-
perad mark, och som det kommer att kosta ett ofantligt 
antal miljarder att lösa ut om områdena ska återlämnas 
till palestinierna. Vidare handlar det om vägar, tunnlar och 
annan infrastruktur som binder samman bosättningarna 
med Israel och som separerar de palestinska områdena 

från varandra. Palestinier är nu förbjudna att färdas på dessa bosättarvägar.
Det handlar också om hur Muren/Separationsbarriären i den största delen av sin sträck-

ning byggs inne på Västbanken, och avskiljer de palestinska områdena från varandra.
Vattnet är en extrem bristvara i området. Sedan sexdagarskriget 1967 har många pales-

tinska jordbrukssamhällen berövats sitt vatten och därmed sitt livsuppehälle.
I Jerusalem byggs en snabbspårväg för att binda samman bosättningar runt Jerusalem 

med det israeliska Västra Jerusalem. Ingen palestinier tror att den byggs för att sedan 
skänkas bort i en eventuell fredsuppgörelse, de ser det som en inmutning.

I Jerusalem sker det juridiska kriget hus för hus, men resultatet är oftast detsamma; 
palestinier vräks och bosättare flyttar in.

I centrala Hebron paralyserar en handfull extrema bosättare livet i hela stadskärnan. 
I en, så här långt, obönhörlig process, tvingas palestinier lämna husen som ligger närmast 
bosättningarna.

Det är bara att se sig omkring. Detta är bara exempel på det som sker på de ockuperade 
områdena idag.
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