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ökENSAND OCH SMå beduinsamhäl-
len med tält och plåtskjul, några meter 
längre bort en grönskande park och yt-
terligare några hundra meter därifrån en 
nyplanterad skog. Så ser det ut när man 
kommer åkande längs Negevöknen mot 
Beersheva i norra Israel. Beduinernas 
områden där blir allt mindre och träden 
som planteras av Judiska Nationalfon-
den (JNF) eller Keren Kajemet som är 
det hebreiska namnet, kryper allt när-
mare byarna. JNF har de senaste åren 
arbetat hårt för att profilera sig som en 
miljöorganisation genom olika trädplan-
teringsprojekt i öknen och många kän-
disar har lockats att delta i PR-jippon 
kring det. Vid en närmare granskning av 
organisationens historia och verksamhet, 
blir det tydligt att syftet är ett annat – att 
detta är ett försök från JNF och Israel att 
gröntvätta beslagtagandet av mark som 
tillhört beduinerna i århundraden.

jUDISkA NATIONALFONDEN HAR se-
dan den bildades 1901 varit en viktig del 

i koloniseringen av Palestina. Organisa-
tionen skapades med syfte att köpa upp 
mark i Palestina för det judiska folkets 
räkning och skogsplantering har alltid 
varit en viktig del i deras verksamhet. 
JNF var på olika sätt delaktig under Al 
Nakba 1948, den stora Katastrofen när 
fler än 750 000 palestinier fördrevs från 
sina hem, över 400 palestinska byar jäm-
nades med marken och staten Israel ut-
ropades. 

UNDER FLERA åRTIONDEN innan Al 
Nakba samlade Judiska Nationalfonden 
in dokument med information om pa-
lestinska byar, bland annat hur ägande-
förhållandena såg ut och vilka politiska 
ståndpunkter folk hade. Dessa så kallade 
byfiler användes sedan av de terrorgrup-
per som utförde den etniska rensningen. 
JNF har planterat flera skogar på ruiner 
av palestinska byar från 1948. Ett exem-
pel är den kända Canada Park som an-
lades på de utraderade byarna Emmaus, 
Yalu och Beit Nuba. 

När Israel utropats i maj 1948 behöv-
de man klargöra vilken roll JNF skulle 
spela i den nya staten. Det stiftades nya 
lagar som legaliserade Judiska National-
fonden som ägare till palestinsk mark 
och som säkerställde att palestinier som 
flytt förlorade rätten till sin mark. De nya 
lagarna fastställde också att JNFs mark 
inte fick överlåtas eller säljas. Ett avtal 
slöts senare mellan staten och JNF, vilket 
överförde kontrollen av organisationens 
mark till den israeliska staten. I överens-
kommelsen ingick att mark som tillhörde 
JNF endast skulle få hyras ut till judar. 

Judiska Nationalfonden fick således en 
speciell ställning i Israel, vilket den har 
än i dag. Ansvaret för JNFs mark lades 
på den israeliska landadministrationen, 
ILA, där JNF har 10 av 22 platser i sty-
relsen. Trots den tydliga statliga kopp-
lingen har JNF välgörenhetsstatus i 50 
länder, vilket gör att fonden får in stora 
skattefria donationer. 

jUDISkA NATIONALFONDEN HAR i dag 
i stort sett samma syfte som när den star-
tade, den koloniala erövringen av pales-
tinsk mark fortsätter inne i Israel, särskilt 
i Negevöknen där JNF tillsammans med 
israeliska myndigheter för krig mot bedui-
nerna för att få bort dem från sina marker. 
Parker och skogar breder ut sig, vilket gör 
det svårare för beduinerna att återta sin 
förlorade mark. Granskningar av träd-
projekten visar också att de träd som 
planteras alls inte passar för den öken-
miljö som råder där och de nyplanterade 
träden besprutas med giftiga kemikalier. 

Medan palestinska och internatio-
nella människorättsorganisationer dri-
ver kampanjen Stop the JNF, får JNFs 
trädplantering draghjälp från många 
håll med insamlade pengar och PR. Flera 
svenskar har fått skogar uppkallade efter 
sig, bland annat före detta statsminister 
Göran Persson. 
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Judiska Nationalfonden 
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israelisk soldat planterar ett träd för JnF i negevöknen.
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