Beduiner i Jerusalem ska vräkas
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Vi har inte bokat något möte eller planerat exakt var vi ska när vi beger oss
från Jerusalem för att besöka någon av
beduinbyarna mellan bosättningarna
Ma’ale Adumim och Kfar Adumim.
Genomett pressmeddelande från FN har
vi fått veta att israeliska myndigheter just
delat ut rivningsorder till flera av familjerna där . Vi åker dit för att se om vi kan
prata med någon av dem som drabbats.
Vi kör cirka 20 minuter från Jerusalems
gamla stad och på vägen kör vi in i bosättningen Ma’ale Adumim. Kontrasterna
med Västbanken är slående. I bosättningen är det grönt och frodigt, fina lyxiga hus
och stora shoppingcenter. Där inne känns
sophögar, dåliga vägar, dammiga vägspärrar, soldater och murar långt borta. Nere
i ökendalarna ser man beduinernas enkla
skjul och tält och det blir tydligt att de är
i vägen för att bosättningen skall kunna
byggas ihop till ett bälte runt Jerusalem.
Ma’ale Adumim och alla andra israeliska
bosättningar ligger på palestinsk mark
och är olagliga enligt internationell rätt,
ändå uppförs det ständigt nya och de
existerande byggs hela tiden ut och tar
mer mark från palestinierna.
Det är en påtagligt sorgsen stämning i
den lilla beduinbyn Khan Al Ahmar den
här dagen, men vi blir väl mottagna och
byborna säger flera gånger att de är glada
över att vi kommer och vill höra deras
berättelse. Vi slår oss ner i ett av tälten
och blir bjudna på te och kaffe. Bakom
oss går en stor motorväg och Ahmad
som tar emot oss berättar att där vägen
nu är var en gång byns kärna. Åt vilket
håll man än tittar ser man bosättningar.
Ahmad suckar djupt när han berättar att
de 15 dagar tidigare fått meddelande från
israeliska myndigheter att de måste lämna sina hem och marker eftersom de planerar att riva byn. Men byborna är inte
uppgivna, utan fast beslutna att kämpa
för sina rättigheter på alla tänkbara sätt.
De har just anlitat en israelisk advokat
som skall föra deras talan i rätten.
Khan Al Ahmar är ett av 20 beduinsamhällen som ligger i Jerusalemområdet,
helt omgivna av illegala israeliska bosättningar. 80 procent av dem har fått rivningsorder av den israeliska staten och tusentals beduiner är drabbade. Familjerna

i byn tillhör Jahalinstammen och kommer
ursprungligen från Ber Sheeva i Negevöknen, men splittrades under 1950-talet.

klarar att säkerhetsbilarna brukar ta sig
ner ända ner till tälten när de tycker att
någon kommit för nära bosättningen.
Innan vi åker visar Ahmed den lilla
Khan Al Ahmar har liksom andra be- skolan som är byggd av gummidäck och
duinbyar under flera år utsatts för tra- torkad lera. Barnen samlas runt oss och
kasserier från israeliska myndigheter och vi förstår att de är mycket stolta över sin
från bosättarna som omringar dem. Det skola som är byggd med stöd av internahör inte till ovanligheterna att israeliska tionella organisationer. Men det var inte
bulldozrar kommer och river deras tält utan problem då israeliska myndigheter
och saboterar vattentankarna. I Khan inte gett något bygglov för skolan och flera
Al Ahmar lever man med hot från den gånger hotat att riva den. Barnen vet ännu
närliggande bosättningen varje dag. När inte hur nära det hotet är att verkställas.
vi är där ser vi en bil från bosättningens
Ahmed säger att han hoppas att många
säkerhetsbolag cirkulera runt och stanna internationella gäster kommer att besöka
på kullarna. Några barn som befinner dem och hjälpa till i kampen för deras
sig en bit bort blir rädda när de ser bilen rätt att få stanna på sin mark.
och springer mot sina hem. Ahmed förAnna Wester
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