
7

Direkt efter att Israel ockuperade Västbanken, Östra Jerusalem och 
Gaza 1967, så överfördes kontrollen över vattenresurserna till den 
israeliska militären. Ett förbud infördes för palestinier att borra nya 
brunnar eller förbättra existerande. Året efter konfiskerades alla 
vattenresurser och de deklarerades vara israelisk egendom. 1982 
tog den israeliska vattenmyndigheten ”Mekorot” över kontrollen 
och många palestinska brunnar förstördes och andra torrlades 
genom att djupare brunnar borrades för den israeliska befolkning-
ens, ofta illegala bosättare, bruk.

I praktiken har dessa beslut lett till en gravt ojämlik fördelning av 
vattenresurserna. Israeliska hushåll använder 4,5 gånger mer vat-
ten än palestinierna på Västbanken. Jordbruk står för en tredje-
del av BNP (bruttonationalprodukten), ändå är bara 5 procent av 
ytan bevattnad. På de judiska bosättningarna på ockuperad mark 
bevattnas 70 procent av ytan, ändå står jordbruket för endast två 
procent av israels BNP.

Vattenbristen är speciellt svår för de palestinska byar som inte 
är anslutna till något vattenledningsnät. 215 000 palestinier i 220 
byar saknar anslutning till nät. På vintern samlar invånarna regn-
vatten, på våren och sommaren tvingas de köpa vatten och betala 
privata transportörer som har vattentankar.

Under markytan i israeliska och palestinska områden finns åtta 
stora grundvattentäkter. Enligt internationell rätt så äger pales-
tinierna rätten till hela den östra stora grundvattentäkten och 
rätt till den största delen av vattnet i den nordvästra och västra 
grundvattentäkterna, då de ligger nästan helt inom Västbankens 
gränser.

Likaledes, enligt internationell rätt, så har palestinierna rätt till 
vatten från Jordanfloden. Floden delas mellan fem länder; Libanon, 

Vatten

Arbetslösa palestinska bönder fraktas till arbete på judiska bosättningar.

Än badar turister i Döda havet, men sjön är på väg att 
torrläggas i rasande fart.

Syrien, Jordanien, Israel och Palestina. Av det vatten som pumpas 
upp från Jordanfloden tar Israel 65 procent, Jordanien 23,4 pro-
cent, Syrien 11,1 procent och Libanon 0,3 procent. Sedan 1967 
har palestinierna ingen tillgång till vatten från Jordanfloden. Fram-
för allt det stora israeliska överuttaget har lett till att Döda Havet 
bokstavligen håller på att torka ut och resultera i en ekologisk kata-
strof. Vattennivån sjunker med cirka en meter om året.
Återigen: Enligt internationell rätt så är den israeliska staten skyldig 
att betala kompensation till palestinierna för den tidigare genom-
förda och pågående stölden av palestinska vattenresurser.
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