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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 hän-
da” sa deras representant John Flannery 
till media. Projektet hade tidigare stött på 
ekonomiska problem när den holländska 
banken ASN drog tillbaka sitt engage-
mang i Veolia på grund av deras engage-
mang i spårvägen på ockuperad mark.

I januari 2009 förlorade Veolia upp-
handlingen av tunnelbanetrafiken i 
Stockholm. I juni meddelade Veolia att 
de vill dra sig ur det hårt kritiserade pro-
jektet 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 Veolia-
ägda bolag annan verksamhet på ocku-
perat område, som sopstationen Tovlan 
som betjänar bosättningar i Jordandalen 
och dotterbolaget Connex driver buss-
trafik till bosättningarna Beit Horon och 
Givat Zeév längs väg 443, busstrafik som 
exklusivt får användas av bosättare. 

Korta landfakta 
Västbanken
Yta: 5 860 km2.

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.

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

Etniska grupper: 83 procent palestinier, 
17 procent judar.

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

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 fattig-
domsgränsen: 59 procent (Världsbanken 
2006).

Källa: CIA (där ej annat angivits) The World 
Factbook, uppdaterad aug 2009. 

Korta landfakta 
Gaza
Yta: 360 km2.

Befolkning: Cirka 1 551 859 (juli 2009). 
Av palestinierna är 45 procent under 
15 år.

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

Etniska grupper: Palestinier.

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

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

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

Förväntad livslängd: Män 72 år och 
kvinnor 75 år.

Födelsetal: 5 barn/kvinna.

Andel av befolkningen under fattig-
domsgränsen: En undersökning som 
Internationella Röda korskommittén ge-
nomförde i maj 2008 visade att 70 pro-
cent 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/.

French Hill är en av bosättningarna som 
ska få spårvägstrafik.

Hemsidor
Al Haq: www.alhaq.org/

Amnesty International: www.amnesty.se

B’Tselem, The Israeli Information Center 
for Human Rights in the Occupied Territo-
ries: www.btselem.org

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

FN: www.un.org

Human Rights Watch: www.hrw.org

Palestinagrupperna i Sverige:  
www.palestinagrupperna.se

Palestinian Centre for Human Rights: 
www.pchrgaza.org/

The Palestinian Red Crescent Society: 
www.palestinercs.org

Palestine Monitor:  
www.palestinemonitor.org

UNDP: www.undp.org

Utrikespolitiska insitutet:  
www.landguiden.nu

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

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

Världsbanken: www.worldbank.org
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