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In i det sista var det oklart huruvida Israel skulle låta pa-
lestinierna i Östra Jerusalem delta i valet eller inte, vilket 
var en förutsättning för att den palestinska presidenten 
Mahmud Abbas skulle ge klartecken för att valet verkli-
gen skulle äga rum den 20 januari. Under valkampanjens 
första dag gick den israeliska militären till angrepp mot 
flera partiers kandidater när de vecklade ut sina bande-
roller för att valtala till palestinier i Östra Jerusalem. De 
hånades, motades bort och de som saknade tillstånd 
för att vistas i staden arresterades. Några dagar senare 
bestämde Israel att vissa valmöten skulle få hållas, men 
Hamas förbjöds helt från att driva sin valkampanj i Östra 
Jerusalem.

Den	palestinska	valorganisationen	har	fått	beröm	från	de	inter-
nationella	observatörer	som	var	på	plats	och	den	samlade	be-
dömningen	är	att	valet	var	välorganiserat	och	uppfyllde	krite-
rierna	för	fria	demokratiska	val.	Det	som	ger	vissa	frågetecken	
i	protokollen	är	naturligtvis	det	faktum	att	
palestinierna	 lever	 under	 ockupation	 och	
Israel kunde på flera sätt påverka valet och 
i	 synnerhet	 förfarandet	 i	 Östra	 Jerusalem.	
Så	sent	som	dagen	innan	valet	stod	det	helt	
klart	 hur	 röstförfarandet	 i	 den	 tänkta	 hu-
vudstaden	 skulle	 gå	 till	 och	 Israel	 hänvi-
sade	 till	en	överenskommelse	som	gjordes	
under	 Osloprocessen	 inför	 valet	 199�.	 Av	
150	000	röstberättigade	palestinier	med	så	
kallade	Jerusalem	ID,	hade	cirka	75	000	re-
gistrerat	sig	för	att	delta	i	valet.	Israel	tillät	
endast	�	300	av	dem	att	rösta	vid	postkon-
tor i centrala stan. När kvoten var fylld, fick 
folk	ge	sig	ut	till	närförorterna	genom	väg-

spärrarna.	Detta	är	ett	 skäl	 till	att	valdeltagandet	 i	 Jerusalem	
var	betydligt	lägre	än	i	resten	av	Palestina.	Ett	annat	skäl	är	att	
många	Jerusalembor	var	rädda	att	drabbas	av	repressalier	om	
de	röstade	i	det	palestinska	valet,	eftersom	”aktiviteter	på	Väst-
banken”	kan	leda	till	att	Israel	drar	in	deras	rätt	att	bo	i	staden.	
Därför	lät	många	bli	att	registrera	sig	som	väljare.

”Varför	�	300?”	”Vilka	�	300?”	var	de	dominerande	budska-
pen	på	skyltarna	som	folk	höll	upp	inför	världspressen	när	de	
samlades	utanför	det	största	postkontoret	på	Salah	Addin	Street	
under	 valdagen.	 Många	 visade	 sin	 vrede	 över	 Israels	 Jerusa-
lempolitik	som	den	här	dagen	illustrerades	av	restriktionerna	
kring	röstningen.	Med	presidentvalet	i	färskt	minne,	fanns	far-
hågor	för	att	Israel	skulle	sabotera	valet	och	hindra	folk	från	att	
rösta.	Den	gången	valde	man	nämligen	att	helt	plötsligt	stänga	
postkontoren under pågående röstning. Nu fick valet genom-
föras,	men	på	Israels	villkor.

Att	röstningen	i	Östra	Jerusalem	skedde	på	postkontor	istäl-
let	för	i	vallokaler	och	att	Israel	bara	godkände	att	ett	begränsat	

Bara 6 300 palestinier tilläts rösta i Jerusalem

Israel bestämde sig i sista sekunden för att låta 
6 300 palestinier rösta på postkontoren inne i 
Östra Jerusalem. Det gör ca 5% av de röstbe-
rättigade. Foto: Anna Wester 

Ett gäng killar från Fatah skanderade talkö-
rer inför den samlade världspressen.
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antal Jerusalembor fick ”poströsta” i sin egen stad beror på att 
Israel	anser	att	Östra	Jerusalem	är	en	del	av	staten	Israel,	något	
som	inget	land	i	världen	har	accepterat.	

Enligt	 FN:s	 delningsplan	 från	 1947	 skulle	 Jerusalem	 vara	
internationellt	administrerad,	delad	mellan	israeler	och	palesti-
nier.	Men	Israel	annekterade	Västra	Jerusalem	redan	1949	och	
ockuperade	den	östra	delen	under	sexdagarskriget	19�7.	Efter	
det har Israel systematiskt flyttat gränsen för Västra Jerusalem 
österut.	1980	 trotsade	 Israel	omvärldens	protester	och	annek-
terade	Östra	Jerusalem	genom	att	införa	israelisk	lag	och	för-
klara	 Jerusalem	 som	 sin	 ”eviga	och	odelade	huvudstad”.	Det	
råder	nästan	total	enighet	i	världen	om	att	Jerusalem	är	under	
ockupation	–	det	har	slagits	fast	i	ett	otal	FN-resolutioner	och	
det	är	därför	som	nästan	alla	 länders	ambassader	 ligger	 i	Tel	
Aviv. Sveriges officiella hållning är att ”förhandlingarna om Je-
rusalems	status	måste	ta	sin	utgångspunkt	i	FN:s	delningsplan	
och	tanken	att	Jerusalem	skall	delas	av	israeler	och	palestinier.	
Eventuella	förändringar	i	Jerusalems	status	måste	överenskom-
mas	i	direkta	förhandlingar	mellan	parterna”.	

Under valkampanjen vajade palestinska flaggor från nästan 
varje	hus	på	Västbanken	och	i	Gaza,	och	tillsammans	med	alla	
partiers flaggor gav de en känsla av fest och karneval. I Jerusa-
lem	hölls	inte	ens	några	valmöten	och	än	mindre	fanns	där	någ-
ra flaggor eller banderoller. Israel tillät det inte. När en kvinna 
dök	upp	i	folkmassan	utanför	postkontoret,	stolt	viftandes	med	
en palestinsk flagga, utbröt jubel. Journalisterna flockades runt 

henne	och	alla	 tycktes	ställa	samma	fråga	–	Vad	vill	du	säga	
med	den	här	demonstrationen?	Svaret	kan	tyckas	simpelt	och	
självklart,	men	en	viktig	protest	mot	ockupationen.	”För	att	det-
ta	är	min	och	mitt	folks	huvudstad	och	ingen	kommer	någonsin	
att	kunna	ändra	på	det!”.
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