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Israel

Det senaste åren har ett antal personer med svenska pass 
som antingen skulle besöka sin palestinska släkt, arbeta 
med biståndsarbete via svenska frivilligorganisationer el-
ler bara besöka området, blivit avvisade vid gränsen.
 
Ni som blivit avvisade uppmanas att skriva ner er berät-
telse och skicka till info@palestinagrupperna.se, så skickar 
PGS vidare till berörda myndigheter.

Läs mer om kampanjen www.righttoenter.ps

Kampanj för rätten att resa till de ockuperade 
palestinska områdena

Äntligen har frågan om Israels godtyckliga visumpolitik 
uppmärksammats i israeliska och internationella medier 
och genom hårt arbete från organisationer och privat-
personer på plats håller det på att bli en politisk fråga i 
flera länder. I Palestina har det startats en kampanj för 
rätten att resa in till de palestinska områdena. 

Det finns inte något sätt att ta sig in på palestinska områden 
utan att passera israeliska gränsvakter. Och alla som någon 
gång har rest via Israel med målet att besöka Palestina, vet att 
det är nervösa minuter eller i värsta fall timmar, innan du släpps 
in. Det är många som genom åren har nekats inresa, speciellt 
personer med utländska pass som har sin hemvist någonstans 
på ockuperad mark. 

För fem år sedan stoppades och utvisades Palestinagrupper-
nas biståndsutskott när de var på väg att besöka de projekt som 
PGS stödjer på Västbanken och i Gaza med bidrag från Sida. 
De fick rätt att återvända först efter att Sveriges dåvarande ut-
rikesminister Anna Lindh ingripit. Den senaste tiden har Israel 
skärpt sin hårda visumpolitik ytterligare, men utan att presen-
tera några officiella regler för till exempel svenska medborgare. 
Reserekommendationerna som ges av svenska generalkonsula-
tet i Jerusalem bevisar att reglerna ändras från en dag till en an-
nan. Det står att konsulatet av israeliska militära myndigheter 
blivit informerade om att ”utländska medborgare av palestinskt 
ursprung i princip inte tillåts resa till eller från Israel via Tel 
Avivs flygplats, utan istället hänvisas till gränsövergångarna i 
Rafah i södra Gaza respektive Allenby Bridge vid Jordanflo-
den, på väg till/från Amman”. De skriver vidare att ”det har 
emellertid förekommit att utländska medborgare (inklusive 
svenska) av palestinskt ursprung blivit förvägrade tillstånd att 
resa in eller ut via Rafah respektive via Allenby Bridge”.

Journalisten Amira Hass berättade nyligen i en artikel i den 
israeliska dagstidningen Haaretz om den svenska medborga-
ren Somaida Abbas som nekades att resa hem till Ramallah på 
Västbanken via Israel efter att han varit på en kortare affärsresa 
till Sverige och Turkiet. Abbas var en av dem som först drabba-

des av Israels nya hårda policy som hindrar palestinier i andra 
länder från att besöka Palestina. Många hoppades länge att det 
var ett misstag att Abbas drabbats, men i dag har hans fru och 
barn fått lämna jobb och dagis på Västbanken för att komma 
till honom i Amman där de tillfälligt hyr ett hus. Listan på ex-
empel skulle kunna göras lång.

Kampanjen för rätten att resa till de palestinska områdena 
arbetar för en rättvis lösning på inreseproblemen för alla som 
vill resa in till Palestina via Israel, Rafah och Allenby Bridge. 
Det är en gräsrotskampanj som bildats för att hjälpa och skydda 
människor med utländska pass som besöker eller är bosatta på 
de palestinska områdena. Gruppen består främst av personer 
och familjer som har påverkats, eller som riskerar att drabbas 
av Israels politik att neka människor utan palestinska ID-kort 
inresa till de ockuperade områdena. Kampanjen syftar också 
till att hjälpa så väl palestinier med medborgarskap i andra län-
der, som utlänningar som bor, arbetar eller besöker Palestina. 
Organisationen vänder sig till internationella aktörer för hjälp 
i sitt arbete. Och kampanjen tycks ha fått genomslag, då man 
den senaste tiden kunnat se ett ökat internationellt engagemang 
för frågan.
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Stöd PGS politiska arbete i Sverige!
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