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Alle konflikters mor
En HUB er opprinnelig betegnelsen for hjulets sentrum. Det brukes om senteret i
datanettverket og om den sentrale lokasjonen som varer og last blir omfordelt og
distribuert ut fra. Midtøsten er HUB’en i verdenspolitikken. NAVET som alt dreier seg om.
Midtøsten er området der vestlig imperialisme og økonomiske ekspansjonisme utspiller seg. Palestina er
det stedet i verden der USA, Vesten og Israel møter den arabiske, muslimske verden. Det er stedet der de
tre største verdensreligionene møtes, på det samme, lille området. De overgrepa som skjer mot palestinere
blir sett på som et angrep på hele den muslimske verden.
I sentrum for hele konflikten står spørsmålet om
Jerusalem. Spørsmålet om Jerusalem som
palestinernes hovedstad har en enorm politisk og
religiøs betydning, Jerusalem – sjølve symbolet, ikke
bare for palestinere, men for muslimer verden over.
Jerusalemspørsmålet er av avgjørende betydning for
verdensfreden.
Kampen om Jerusalem står nå:
Kampen om en jødisk stat, kampen om Jerusalem
som jødenes udelte hovedstad.
Vi styrer mot en verdensomspennende storkrig hvis
ikke vi i Vesten tar ansvar for å finne en løsning på
Jerusalem-spørsmålet.
I februar 2011 starta uventa nok mer eller mindre framskredne folkeopprør og revolusjoner i flere arabiske
stater i Midtøsten. Dette har utløst et raseri mot både diktatorer i eget land og mot imperialismen, USA og
Israel. Hva dette raseriet kan føre med seg av ny utenrikspolitikk er ikke godt å si. Det arabiske folket har
sterk sympati med sine brødre og søstre i Palestina, og opplever sjølsagt den uretten palestinerne er utsatt
for som særdeles krenkende.

Haram al-Sharif (Tempelhøyden). Alle symbolers mor
Det kanskje største konfliktområdet i hele Jerusalem-komplekset er Haram al-Sharif. Haram al-Sharif ble
tatt av Israel i seksdagerskrigen i 1967. Den er hellig både for jøder og muslimer, og huser blant annet
Klippemoskeen, hvor muslimer mener at profeten Muhammed steg opp til himmelen, og Al-Aqsa-moskeen.
Haram al-Sharif er muslimenes tredje største helligdom, etter moskeene i Mekka og Medina.
Stedet er også hellig for jødene. En gang sto Det første og Det andre tempelet her. Det første tempelet ble
ødelagt av babylonerne, men ble senere gjenoppbygd, for så å bli revet av romerne i år 70 e. Kristus. Det
var her Abraham ville ofre sin sønn for å vise sin trofasthet overfor Gud. Siden de jødiske templene en
gang lå her, har troende jøder forbud mot overhode å sette sin fot der. Da kan de uforvarende komme til å
tråkke på det aller helligste - alteret der ofrene ble båret frem for Gud.
The West Wall, Klagemuren eller Buraq-muren, er jødedommens helligste sted, og er en del av muren
som omkranser Al-Aqsa-høyden. Den 48 meter lange muren skal være de siste rester av
forstøtningsmuren under platået der jødenes annet tempel var reist, og de nederste delene av muren antas
å være fra kong Herodes den stores tid. Ved Klagemuren sies, ropes og hviskes jødiske bønner mot de
tause stenene etter Salomos tempel, og bønner skrives på små lapper som stikkes inn mellom sprekkene i
muren.
Klippemoskeen. Etter den arabiske erobringen av Jerusalem i år 635, ble det reist to islamske
helligdommer på Haram al-Sharif. Klippedomen, som på arabisk kalles Kubbat al-sakhra, ble avsluttet i
692, og hører til blant mesterverkene i islamsk arkitektur. Helligdommen markerer stedet hvor profeten
Muhammad skal ha foretatt sin himmelreise. Tanken om at profeten en gang i sitt liv steg opp til himmelen
og der skuet de ytterste hemmeligheter, omtales i den religiøse litteraturen og er i folkelig tradisjon blitt
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utdypet med mange detaljer. Forestillingen knyttes til profetens nattlige reise som omtales i Koranens sure
17,1: ”Ære være ham, som førte sin tjener natterstid, fra den hellige moské til Aksa-moskeen, hvis
omgivelser Vi har velsignet, for å vise ham noen av Våre tegn”.
Her ligger også den majestetiske al-Aqsa-moskeen, Den fjerntliggende moske, reist i tiden 705-715, men
senere ødelagt av jordskjelv to ganger. Muslimene vendte seg i retning mot moskéen i bønn før Mekka i
Saudi-Arabia ble senteret for muslimenes religionsutøvelse. Både Klippemoskeen og Al-Aqsamoskeen er
hellige pilegrimsmål for muslimer.
Men like viktig som den religiøse betydningen, er den enorme symbolverdien dette området har for
palestinsk nasjonal forståelse og sjølbilde som folk, det representerer deres drøm om frihet,
menneskerettigheter og fred.

Sharon på Haram al-Sharif
Hvilken betydning Haram al-Sharif har i den palestinske bevisstheten, kom
med all tydelighet fram da Ariel Sharon besøkte denne spesielle plassen i
år 2000. Kort tid etter at Camp David-forhandlingene mislyktes, brøt det ut
nye, store palestinske opptøyer. Opptøyene ble framstilt som spontane
reaksjoner på Sharons provokative spasertur på Haram Al Sharif, og
oppstanden ble dermed kalt for Al Aqsa-intifadaen, mer kjent som den
andre intifadaen. Det er liten tvil om at Sharon med denne handlingen ville
vise at Israel fortsatt hadde kontroll og myndighet over området.
Frankrikes president Jacques Chirac kalte Sharons besøk for en
uansvarlig provokasjon mot palestinerne.
I løpet av den første uka etter Sharons besøk ble rundt 80 mennesker
drept, de fleste palestinere, i ulike sammenstøt mellom palestinere og
israelske politi. Den 8. oktober vedtok Sikkerhetsrådet en resolusjon som
fordømte Israels overdrevne maktbruk mot sivile palestinere.
Resolusjonen la også indirekte skylda på opposisjonslederen Ariel Sharon
for å ha provosert fram urolighetene og sammenstøtene den siste uka. To
uker senere vedtok FNs generalforsamling en resolusjon som fordømte Israels maktbruk. Til da hadde over
100 mennesker, de fleste av dem palestinere, blitt drept og flere tusen andre såret.
Den palestinske kommunikasjonsministeren Imad Falouji erklærte imidlertid at opptøyene ikke var
spontane, men hadde vært planlagt mange måneder i forveien. Fremtredende Fatah-ledere sa da
oppstanden startet, at spørsmålet om Jerusalem nå ble flyttet fra forhandlingsbordet og ut på gatene.
Og på gatene har den vært siden.

Glimt fra Silwan 2010:
Situasjonen i Silwan har vært anspent i årevis. Silwan er en arabisk bydel like utafor Gamlebyen i
Jerusalem. Bydelen er inkludert i Jerusalem Muncipality og strekker langs Kidron Valley og østsiden av
Jabal al-Mukaber, og har en befolkning på rundt 55.000 palestinere og 300 israelske bosettere.
Silwan er en del av Øst-Jerusalem som ble annektert av Israel etter krigen i 1967, et landrøveri som derfor
er folkerettsstridig.
På 1980-tallet var Ariel Sharon særdeles aktiv i dette området. Han hadde behov for å rykke fram for å ta
kontroll over eiendom i Gamlebyen og i det tilstøtende området i Silwan og markere territorielt
herredømme. Han okkuperte et hus i Gamlebyen, og erklærte eiendommene i Silwan som forlatt og uten
eiere. Men det oppsto snart mistanker om at Sharons transaksjoner ikke var lovlige, og ved nærmere
ettersyn ble det funnet mange feil. Det viste seg blant annet at jødiske organisasjoner hadde tuska til seg
eiendommene ved bruk av diverse uortodokse metoder, og kolonialistene beslagla arabiske hjem mens
beboerne var fortsatt bodde der.

4

I 2005, planla den israelske regjeringa å rive 88
arabiske hjem i al-Bustan-nabolaget i Silwan som
angivelig skulle ha blitt bygd uten tillatelse, men denne
påstanden ble avvist av en kommunal domstol. Men de
har ikke latt seg stoppe av det. Det kommer stadig nye
planer, for hele området rundt Silwan er en viktig brikke
for å forhindre en levedyktig palestinsk stat med ØstJerusalem som hovedstad.
Kampen om Silwan kan til tider være hard. Som andre
steder på Vestbredden er det som regel steinkastende
ungdommer som forsvarer boligene sine, og som blir
møtt av et overlegent politi eller soldater, med tåregass,
skremmeskudd og skarpe skudd. Det er kanskje dette
området yter mest militant motstand i hele Jerusalemområdet.

Juni 2010
Planleggingskomiteen i bystyret i Jerusalem gir grønt lys for en plan som legger opp til å rive 22 palestinske
hus i al-Bustan i Silwan-området i Øst-Jerusalem. Jerusalems borgermester Nir Barkat har vært pådriver for
vedtaket, som han først fremmet for flere måneder siden, men da la på hylla igjen etter press fra
statsminister Benjamin Netanyahu. Barkat vil bygge et stort senter med butikker, restauranter og
kunstgallerier i al-Bustan-området, som israelerne kaller Gan Hamelech, eller Kongens hage, der mange
tror at den bibelske kong David skrev sine salmer.
Beboerne i Silwan stempler vedtaket som enda et skritt i opptrappinga av jødifiseringen av Øst-Jerusalem.

September
Israelsk politi støtte onsdag 8. september sammen med palestinske demonstranter på plassen ved alAqsa-moskeen i Jerusalem, også kjent som tempelhøyden. Minst elleve personer ble såret.
Bakgrunnen for at politiet jaget demonstrantene, var at de kastet stein ned på plassen der den jødiske
Klagemuren står. Opptøyene skal ha spredt seg til flere nabolag i den østlige delen av Jerusalem. Minst
elleve personer skal ha blitt såret. Politiet skal ifølge palestinske vitner ha brukt både gummikuler og
tåregass for å spre folkemengden.
Det var drapet på en 32 år gammel palestinsk fembarnsfar fra Silwan som utløste raseriet hos de
palestinske demonstrantene. Han var arbeidsløs og jobba ulovlig i Israel for å fø familien. Han ble skutt og
drept av en israelsk sikkerhetsvakt i Øst-Jerusalem mens han var på vei til jobb.
Sikkerhetsvakten har fortalt politiet at han åpnet ild da palestinere stanset bilen hans og begynte å kaste
stein. Ifølge lokale kilder arbeidet israeleren som sikkerhetsvakt for de ulovlige jødiske bosetterne i den
urolige bydelen.

Oktober
Palestinske gutter kastet stein på et israelsk
kjøretøy og to ble lettere skadet etter at de ble
truffet av bilen de angrep. Bak rattet satt lederen
av den jødiske bosettergruppen Elad, David
Be'eri, som var den organisasjonen som var en
av de første organiserte kreftene som gikk i
spissen for å okkupere hus i området .
Guttene ble brakt til sykehus, mens Be'eri måtte i
politiavhør. Hendelsen skjedde i det arabiskdominerte området Silwan i Øst-Jerusalem.
Be'eri bor like ved stedet hendelsen skjedde. Han
var tidligere kommandosoldat for de israelske
styrkene. Trafikkpolitiet etterforsker saken.
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Kampen om Silwan pågår fortsatt. I Wadi Hilweh, en annen bydel i Silwan, har beboerne oppretta et
Information Center hvor besøkende kan få vite hvorfor de slåss og hva de slåss om.

Al Quds, Jerusalem
Den hellige byen
Al Quds er det arabiske navnet på Jerusalem. Navnet betyr å være hellig eller å være ren.
Jerusalem er et av de viktigste hellige stedene pilegrimene reiser til.
Byen er vel den av verdens byer med størst historisk betydning. Gjennom 5000 års historie har Jerusalem
hele tiden blomstret som et viktig politisk og kulturelt senter, og byen har vært det udiskutable hovedsetet
for tre store verdensreligioner, for jøder, kristne og muslimer.
Denne byen har overlevd mange kriger og konflikter, men på tross av turbulensen har den greid å bevare
en myteomspunnet magi. Samtidig er det også byens religiøse betydning som har gitt grunnlag for store
kamper, om hvem som har eksklusiv rett til å eie den. De politiske makthaverne har til enhver tid anvendt
godt planlagte strategier for å få kontroll over byens suverenitet. Dette gjelder også udiskutabelt dagens
makthavere, den sionistiske israelske staten.
Jerusalems legale status
I følge internasjonal lov er Øst-Jerusalem okkupert, og
i henhold til den 4. Genevekonvensjonen har Israel
ingen rett til å kreve Øst-Jerusalem sjøl om de har
okkupert området med militær makt. Det
internasjonale samfunnet avslår Israels krav på både
Vest- og Øst-Jerusalem som statens evige og
udelelige hovedstad, Det internasjonale samfunnet
har hevda dette opp gjennom åra. I dusinvis av
resolusjoner har FN gjentatte ganger understreka det
illegitime i annekteringa av Jerusalem, og at
Jerusalem er en integrert del av okkupert territorium.
Ingen nasjoner, heller ikke USA, har akseptert dette
territorielle kravet fra Israel.
Utsikt fra PGFTU-kontoret i Nablus Road, Jerusalem.
Gamleby-muren med Klippemoskeen midt på

Israelsk okkupasjon 1967
Sjøl om jødene alltid har bodd i Jerusalem, har de aldri gjort mye ut av seg. Dette endra seg dramatisk
etter okkupasjonen i 1967. I juni okkuperte Israel Gaza og Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem. Fra da av
har den israelske politikken når det gjelder Jerusalem fulgt et klart og åpenbart mønster: Å etablere
irreversible fakta som har som mål å sikre Israel full kontroll.
4.juli 1967 oppfordra FN’s generalforsamling, gjennom resolusjon 2253, Israel til å omstøte og reversere
alle tiltaka de hadde gjennomført, og til videre å fraholde seg alle handlinger som kunne røre ved eller
endre Jerusalems status. Denne resolusjonen ble totalt oversett, og Israel fortsatte med å konfiskere land.
Rett etter 67-krigen starta arbeidet med å omdefinere kommunegrensene i begge deler av Jerusalem. 70
000 dunums (mål) med land ble beslaglagt, og 28 landsbyer ble innlemma i staten Israels område. Dette i
tillegg til de 38 000 dunums allerede tatt i Vest-Jerusalem.
De nye grensene, som nå utgjorde 108 km2 og representerte 28% av Vestbredden, ble trukket for å sikre
geografisk kontroll og demografisk jødisk flertall i begge delene av Jerusalem. For å klare dette ble det
simpelthen bestemt at tett befolka palestinske områder som Ar-Ram, Abu Dis, Izzariya og Qalandia
flyktningeleir ble holdt utafor.
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Israelsk politikk etter 1967
Hele ideen med den israelske politikken i Jerusalem er å kutte forbindelsen mellom byen og Vestbredden,
og legge til rette for tettere tilknytning til Israel. Den strategiske judaiseringa innebærer også kolonisering av
Gamlebyen og de nærmeste omgivelsene, som Silwan, og bygging av bosettinger og forsteder, med nye
veier til å forbinde og befolke områdene i de beslaglagte delene av Øst-Jerusalem. Samtidig blokkerer de
palestinsk utbygging ved å trenere og nekte dem byggetillatelse, med ett eneste formål: Å drive dem ut av
byen.
Jødenes udelte hovedstad
I juni 1967 ble Jerusalem proklamert som Israels hovedstad. Dermed ble israelsk jurisdiksjon ulovlig utvida
til å gjelde den østlige delen av byen. Ett av de første trekka etter 67-krigen var å tvinge 6000 palestinere
med makt ut av Mughrabi Quarter i Gamlebyen, samtidig som husene deres ble ødelagt. Formålet med
dette var å lage en åpen plass foran Al-Buraq – Western Wall, klagemuren. Samtidig rev israelerne også
det marokkanske området i Jerusalem. De rundt 200 marokkanerne som bodde der ble spredd utover
byen, og samtidig etablerte israelerne et eget revir for jødene. Dette var et viktig politisk signal for å vise
verden Israels nye posisjon.
Etter den første intifadaen etablerte israelerne nye brohoder i Gamlebyen, som de tilrana seg ved å kaste
palestinerne ut frå sine egne hjem. Metoden var å legge fram dokumentasjon på at jøder hadde bodd der
tidligere. Israels strategi var å kreve inn skatter og avgifter for palestinske eiendommer. Palestinere, som
hadde problemer med å betale, fikk ingen henstand, i motsetnad til jøder. Palestinerne ble dermed tvunget
til å ta opp lån i israelske banker. På grunn av strenge, til dels umulige tilbakebetalingsvilkår tok bankene litt
etter litt over eiendommene.
Denne politikken har siden bare økt i omfang. I de ”tomme” husene flytter sionistiske kolonister inn.
I Øst-Jerusalem bor arbeiderklassen, men de jobber andre steder. Her foregår det en intensiv overtaking av
palestinske hjem. Israelerne drives fram av å skape fakta på bakken.
I Gamlebyen bor det nå svært mange palestinere per kvadratmeter; noen sier 6 personer, og på kort tid har
innbyggertallet økt fra 34 000 til 43 000. Ingen ønsker å flytte ut fordi de er redde for å miste ID-statusen
sin.
I 1980 bekrefta den israelske regjeringa den faktiske annekteringa fra 1967, og erklærte Jerusalem for
jødenes evige og udelelige hovedstad.
Dette var en ny krenking av internasjonal lov og av den 4. Genevekonvensjonen, og ble fordømt av FN
med resolusjon 478 i august 1980. Resolusjonen erklærer at ”alle lovmessige og administrative midler og
handlinger utført av okkupantstaten Israel, som har forandra, eller har til hensikt å forandre karakteren og
statusen til den hellige byen Jerusalem, er ugyldige og må umiddelbart avskaffes”.
Jerusalem nå
Nå utvider Israel kolonien Ma'aleh Adumim i det såkalte "E1"-området øst for Jerusalem i stor stil. Hele
byen trues nå med omringing av jødiske bosetninger. Bosettingene er lagt i et belte rundt Øst-Jerusalem,
og de kutter kommunikasjonen mellom Betlehem, Ramallah og Øst-Jerusalem og hindrer en naturlig
utvidelse av palestinsk bosetting rundt Øst-Jerusalem.
Resultatet er at Vestbredden deles i to separate geografiske områder. De områdene som blir annektert blir
en del av Greater Jerusalem. I tillegg øker koloniene mot Jordandalen for å kutte Vestbreidden i to, mens
Betlehem kommer til å bli omringa. Veolias forstadsbane, Jerusalem Light Rail, er en del av denne
strategien. Hele denne koloniseringspolitikken gjør at Jerusalem blir isolert fra resten av Vestbredden, og
kan dermed lettere innlemmes i Israel.
Når muren rundt Jerusalem er bygd ferdig, vil Israel kontrollere tilgangen til og fra Øst-Jerusalem, avskåret
fra de palestinske satellittbyene Betlehem og Ramallah og resten av Vestbredden. Dette vil få alvorlige
økonomiske, sosiale og humanitære konsekvenser for palestinerne. Ved å rive palestinske hus
systematisk, og ved streng håndheving av retningslinjer for opphold og ID-status, vil Israel være i stand til å
tømme Jerusalem for palestinere og endelig fullføre sin plan om en jødisk hovedstad.
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Jerusalem – Israels anneksjon og palestinernes framtid som nasjon
Et lærestykke i kynisk strategi og knuste drømmer, og en oppskrift for krig
Av Øystein Grønning, arkitekt MNAL, urbanist.
Tidligere rådgiver for palestinsk Ministry of Planning (1995 – 2005), tidligere konsulent i
PLOs Negotiations Support Unit (2003-04).

Gamlebyen. Øverst til venstre ses Klippemoskeen og til høyre for den Al Aqsa. Ved foten ses Klagemuren og
det jødiske kvarteret like inntil. Midt på bildet ses Gravkirkas grå kuppel og det lyse tårnet på den lutherske.
Nedenfor på bildet ligger det som litt upresist kalles det kristne kvarteret.
Mellom Klippemoskeen og kirkene, og til venstre, ligger det muslimske kvarteret og den armenske befinner
seg øverst til høyre. Helt øverst til venstre skimtes Getsemane og den nedre delen av det jødiske gravfeltet på
Oljeberget.
Foto: Øystein Grønning 1996.

Israel okkuperte palestinsk Øst-Jerusalem under 6-dagerskrigen i 1967, sammen med hele det
palestinske territoriet under jordansk eller egyptisk kontroll på Vestbredden og i Gaza (og deler av
andre naboland).
Okkupasjon og annektering
Noe seinere blei Øst-Jerusalem og en betydelig del av Vestbredden rundt byen annektert av
Israel, dvs. innlemma som israelsk territorium, ikke bare okkupert. Som vi veit anerkjenner ikke det
internasjonale samfunnet anneksjonen og koloniseringa da de er grove brudd på internasjonal
lov (Folkeretten). Derfor har heller ikke verden godtatt Jerusalem som israelsk hovedstad og har
heller ambassadene i Tel Aviv. Situasjonen er altså at FN opprettholder et internasjonalt
lovprinsipp de aller fleste land er forplikta til å følge. Av frykt for konsekvensene ved å godkjenne
Israels anneksjon holder de seg unna. Dette er bra.
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Det som ikke er bra er Oslo-avtalen. Dette sørgelige dokumentet fratar i realiteten palestinerne
den beskyttelsen Folkeretten gir dem, og i stedet lar løsningen på spørsmål det ikke kan være
diskusjon om bli gjenstand for ”forhandlinger mellom partene”. Oslo-avtalen ga Israel alle de gode
korta og verden har måttet se på en kynisk uthalingstaktikk hele tida siden 1993. For folk som har
jobba med konflikten basert i Palestina er Oslo er en del av problemet, ikke løsningen. Men av
diplomatiske årsaker er det få som sier det åpent. Vær imidlertid ikke et øyeblikk i tvil om hva
”manns meining” er om den saken. Vi nordmenn har grunn til å skamme oss veldig.
Jerusalems betydning
Vi kan la Vest-Jerusalem ligge. Den delen av byen blei okkupert i 1948. Vest-Jerusalem har så
godt som ingen av de historisk-religiøse helligdommene byen er kjent for. Hele gamlebyen, med
gravkirken (Golgata i de fleste kristne tradisjonene), Al Aqsa- og Klippemoskeene og Klagemuren
ligger i øst. Rett ved gamlebyen ligger Getsemane hage og Oljeberget med det enorme jødiske
gravfeltet. Med et samlenavn kalles området ”the Holy Basin”. Gravfeltet blei stilt til rådvelde for
jødene av muslimske landmyndigheter for lenge siden.
Al Aqsa er den islamske verdens tredje største helligdom. Fra Klippemoskeen steg Muhammed
opp til himmelen og fikk diktert Koranen. Gjennom gamlebyens trange gater går hver fredag en
prosesjon som følger Jesu gang med korset på veg til Golgata. Al Aqsa ligger der det jødiske
tempelet lå, og Klagemuren er restene av helligdommen. Nøkkelen til Gravkirka forvaltes av
muslimsk myndighet, som truer med å stenge kirka om ikke de tallrike kristne kirkene holder fred
seg i mellom (noe de tidvis ikke greier). For alle disse tre greinene av en gammel stammereligion
fra regionen er Øst-Jerusalem et verdenssenter av enestående styrke og betydning.

Det jødiske gravfeltet på Oljeberget før bygginga av separasjonsmuren. Herfra skal de første tas opp til
himmelen på dommedag etter jødisk tradisjon. Getsemane skimtes oppe til venstre, rett utafor gamlebyen. Til
høyre faller terrenget bratt av mot Jordandalen, 1200 meter lavere.
Foto: Øystein Grønning
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For palestinerne er Jerusalem kjerna i hele nasjonskonseptet. Alt annet kommer i andre rekke når
det gjelder territorium. Jerusalem er inkarnasjonen av deres nasjonale aspirasjoner. Palestinerne
har basis i flere religioner enn én og oppfatter Jerusalem som et sentrum for alle, uten unntak. De
ønsker seg Øst-Jerusalem som hovedstad for Palestina og religiøs by for alle.
Territorielle strategier
Israels anneksjons- og koloniseringsstrategier kan beskrives gjennom noen geografiske sprang.
Jeg opererer for enkelthets skyld med tre. Skal vi forstå israelske strategier for den endelige
overtakinga av Jerusalem, er det viktig at vi studerer territoriet. For målet er ikke bare å kontrollere
territoriet militært. Det er også å skifte ut befolkningen. Her har Israel bevilga seg god tid, men de
arbeider uten opphold.
Det palestinske Øst-Jerualem er ikke større enn ca 6 km2, av dette utgjør gamlebyen mindre
enn 1. Men Israel har utvida Øst-Jerusalem kraftig, nordover mot Ramallah og østover ned mot
Jordandalen. La oss se på disse tre territorielle delene, gamlebyen, Øst-Jerusalem og storJerusalem.
1. Gamlebyen
Gamlebyen er omgitt av en bymur som kan karakteriseres som firkanta, med meget distinkte
porter langs alle fire deler. Våre undersøkelser da jeg var knytta til PLOs Negotiations Support
Unit i 2003 viser at gamlebyen er det sentrale elementet i selve konseptet Jerusalem. Kort tid etter
at den ble okkupert i 1967 starta rivinga av det marokkanske kvarteret, der marokkanere hadde
bodd i over 100 år, inntil Klagemuren. Marokkanerne blei spredd utover Vestbredden og vil
fremdeles identifisere seg med gamlebyen. Plassen foran Klagemuren blei holdt åpen, og et nytt
jødisk nabolag bygget mellom Klagemuren og det armenske kvarteret i sørvest. Disse tiltakene var
en viktig brikke i å markere nytt jødisk nærvær innafor gamlebyens bymur.
Seinere har det skjedd en viss kolonisering gjennom jødisk overtaking av enkelteiendom i andre
deler av gamlebyen, og selv om disse punktene har klart provoserende drag er resten av
gamlebyen i hovedsak bebodd og brukt av palestinere (inkludert armenerne). Det er
arbeiderklasse som bor i byen. Det skjer et skifte av befolkning når beboerne forlater gamlebyen
for å gå på jobb, og kjøpmennene kommer inn for å passe butikker og annen næring og service.
Tidligere strømma palestinere til gamlebyen i meget stort antall for den muslimske fredagsbønnen
og for kristne høytider. Nå er det helt uråd for folk utenfor separasjonsmuren å komme til sine
religiøse hovedseter. Konsekvensen er at en meget viktig del av Jerusalems romlige urbane
kvalitet er drept. Det er uhyre viktig for okkupanten å bryte de symbolske og daglige bånda mellom
befolkninga og byrommet. Her har Israel lykkes.
Men befolkningen i gamlebyen har økt kraftig etter 2000. Palestinerne trenger seg sammen for å
unngå at de fratas papirene som gir adgang til Jerusalem. I 2003 hadde vi registrert 44000
innbyggere i gamlebyen, en økning på 11000 på får år. Inntil videre later det til at videre
fortrenging av palestinerne fra gamlebyen avventer hendinger utenfor. Men gamlebyen var ramma
for den første koloniseringa av okkupert område etter 1967-krigen.
2. Stor-Jerusalem
Det store ytre området som er legt inn under Jerusalems kommunegrenser har vært gjenstand for
en meget omfattende koloniutbygging. Det starta med at French Hill ble bygget rett etter
6-dagerskrigen og innebar sammenbinding mellom Vest Jerusalem og den israelske enklaven på
oljeberget, der Hebrew University ligger. Slik blei Øst-Jerusalem avsondret fra den nordre
Vestbredden, med unntak av en lett kontrollerbar veitrasé. I store sprang har så områdene nord og
nordvest for Jerusalem blitt innlemma i jødisk-israelsk ekspansjon. Mellom Jerusalem og
Ramallah ligger et viktig palestinsk bytviklingsfelt, med blant annet en rekke betydningsfulle kristne
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skoler og institusjoner. Det er fragmentert på grunn av israelsk kolonistruktur. Muren fragmenterer
det ytterligere som naturlig palestinsk utviklingsområde.
I øst ligger en serie større og mindre kolonier i det som har vært et lavt befolka område. Den
største er Ma’ale Adumim med innpå 60 000 innbyggere. Dette segmentet avsondrer Jerusalem
fra kontakten ned mot Jordandalen og Jeriko. Det henger tett sammen med de nordlige koloniene.
I sør ligger den store kolonien Gilo og eser utover mot Betlehem. Sammen med et par mindre
danner den en del av det sørøstlige ringsegmentet av kolonier som skiller Jerusalem fra resten av
det palestinske kjerneterritoriet. Det er ikke så sterkt sammenbundet med de østlige koloniene,
men muren gjør at separasjonen allikevel er total. Har Homa nordøst for Betlehem er del av
sammenføyingen av den sørvestlige og østlige kolonistrukturen.
Det er viktig å forstå betydningen av aksen Ramallah – Jerusalem – Betlehem. Dette er det vi
kaller det metropole Jerusalemområdet (Metropolitan Jerusalem). Koloniseringa (og muren) har
langt på veg ødelagt denne historiske kjerneaksen helt, og lar palestinsk Jerusalem ligge igjen
som en isolert enklave.
3. Øst-Jerusalem
Koloniseringa av det ytre området har lenge vært det viktigste fokus for endring av territorium og
demografi. Ting tyder på at kampen om Øst-Jerusalem nå en stund annekteringa av palestinske
hjem i Øst- Jerusalem noe som skjedde sporadisk. I de seinere åra har dette skutt veldig fart.
Både i nord, øst og sør kastes palestinere ut av hjemmene sine og israelske jøder flyttes inn.
Denne brutale utkastinga gir et mye verre konfliktbilde. Media har en tendens til å betegne
bakmennene som ytterliggående jødiske grupper. Det er de naturligvis, men de representerer et
hovedfelt. Utgrupper er bare et skalkeskjul.
Fra ytre områder og utbygging i åpent lende har koloniseringa bevega seg inn mot kjernen igjen,
og den etniske rensinga dermed fått ny dynamikk. Øst-Jerusalem er lite og sambandet mellom
gamlebyen og de omliggende nabolaga tett. Typisk nok oppfatter israelere Øst-Jeruslem som en
serie kristne og muslimske nabolag, ikke som palestinsk by. Nabolag er fragment, et byfelt er
samla. Og her snakker vi om sentrum, både for den palestinske byen og for nasjonen.
Konfliktopptrapping
Fra Øst-Jerusalems bydeler til gamlebyen er det ingen avstand. Jeg mener at gamlebyen har fått
ligge mer og mindre i fred fordi Israel har prioritert en territoriell strategi med kolonisering fra
periferien innover mot sentrum. Når stressnivået er tilstrekkelig høyt og liver tilstrekkelig
ikke-holdbart for Jerusalems befolkning kommer turen til å tømme gamlebyen for kristne og
muslimer. Det er neste trinn. Og alt dette skjer med Vestens og norske politikeres stilltiende
aksept. Min analyse er slett ikke enestående. Norsk politikk og utenrikspolitisk styringsverk veit
godt hva som skjer. De kjenner strategiene. Og de gjør selvfølgelig ikke noen verdens ting.
Imens tillater de i praksis at siste rester av 2000 år gammel levende kristendom renskes ut bort av
kolonister som kom til regionen på 1900-tallet og tok alt land gjennom to kriger.
Vi gjør meget uklokt i å undervurdere krafta i det raseriet som bygger seg opp blant palestinere og
deres naboer i Midtøsten, og hos muslimer over hele verden. Jerusalems framtid er et geopolitisk
spørsmål av uant rekkevidde. Det kan utløse en konflikt av uante rekkefølger. Vestens passive
unnfallenhetspolitikk er en aktiv brikke i å intensivere konflikten. Vi er med å legger grunnlaget for
en bærekraftig konflikt, der storkrig er et av flere sannsynlige scenarioer.
Øystein Grønning.
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Etnisk rensing – jødisk hovedstad
Israelsk ekspansjonisme gir seg nå ekstreme utslag. Flere og flere palestinske familier opplever nå å bli
kasta på gata. Sionistiske kolonister (bosettere) rykker simpelthen inn og overtar boligene deres. Disse
kolonistene er gjerne ekstremt religiøse, skyr ingen midler, og har full støtte fra israelsk hær og politi. Med
støtte av internasjonale solidaritetsarbeidere og israelske menneskerettsorganisasjoner bor de utkasta
palestinerne i telt utafor husene sine, inkludert gamle og unger.

Plan for ekspansjon
av israelske kolonier
November 2009
Med til sammen 14 123 nye kolonister.
Tegnforklaring:
Tallene på kartet angir planlagt utvidelse av allerede
eksisterende kolonier, og planlagte nye enheter.
Grå områder:
Palestinske bydeler.
Blå områder:
Israelske kolonier.
Røde områder:
Eksisterende planer for utvidelse av koloniene
Røde sirkler:
Koloni i palestinsk boligområde
Blå linje:
Muren
Prikkete rød linje:
Grensa for East Jerusalem Muncipality
Gul linje med svarte prikker:
Den grønne linja fra 1967
Grå linje:
Vei

Ethvert kart over Jerusalem-området viser med all tydelighet den isaelske politikken og hvilken retning
utviklinga tar. Bane- og veisystem, bygging av bosettinger og murer – alt skal bidra til å fravriste
palestinerne bit for bit av de beina de står på i Jerusalem. Forbindelsen mellom de nordlige og sørlige
delene av Vestbredden skal avskjæres, og Jerusalem skal dras tettere til Israel.
Til dette bruker de alle mulige, tenkelige midler. Bygging av store, 4-felts motorveier. Digre bosettinger som
bare eser utover til utrolige dimensjoner. Murer. Utbygde check-points som er som store, industrielle
grenseoverganger – internt på Vestbredden, mellom nordlige og sørlige deler av palestinsk land. House
demolition, umotivert nedriving av palestinske hjem. Annektering av hus og eiendom, for innflytting av
settlere og etablering av bosettinger midt i palestinsk område. Ikke fornying og inndragning av palestinske
Jerusalem-ID-kort. Reisehindringer. Umuliggjøring av familieliv for ektefeller med forskjellige ID-kort.
Utdriving ved hjelp av skattepolitikk. Nekting av byggetillatelser. Underminering av palestinernes
næringsgrunnlag, som for eksempel utkonkurrering av palestinske virksomheter og rasering av
olivenlunder. Avstenging og rasjonering av vann til palestinske boligområder. Og bygging av bybanen
Jerusalem Light Rail. Alt for å få plass til sine folkerettsstridige anlegg og installasjoner. Dette er facts on
the ground. Dette er godt planlagt, systematisk arbeid.
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Sheikh Jarrah
2009: Blitz forteller historia om familien Hannou.
Da Blitz besøkte bydelen Sheikh Jarrah i Jerusalem ble vi møtt av et absurd syn. Mens det israelske politiet
hadde stengt gata for at jødiske bosettere hadde fest i husene til fordrevne palestinere, møtte vi en
palestinsk familie som bodde på et gatehjørne utenfor huset de var fordrevet fra.
Familien Hannou er en av de siste i en rekke med utkastelser av palestinere i Jerusalem. Denne familiens
historie ligner på mange andre nå i Jerusalem. Familien ble fordrevet fra Haifa under okkupasjonen i 1948,
og flyktet til Øst Jerusalem. I 1957 fikk de leilighet i Sheikh Jarrah-området i Øst Jerusalem av de
Jordanske myndighetene. Der har de bodd siden.
Jordanske myndigheter hadde ofte en praksis i Palestina om at de ga land til å bygge hus, men at det
fortsatt forble offentlig grunn. Dette benytter bosetterorganisasjonene og de israelske myndighetene seg av
med å kreve å ta over disse eiendommene. I praksis skjer det at palestinske familier blir kastet ut og
erstatter dem med jødiske settlere.
Familien bor på gata
Familien Hannous kamp har vært lang. Allerede i 1972 prøvde en settlerorganisasjon å registrere seg som
eier av eiendommen. Siden dette har det vært en utmattende kamp for familien Hannou i det israelske
rettssystemet. I 2002 ble familien kastet ut, men fikk flytte inn igjen i 2006 etter at departementet for
landregistrering avviste kravet fra 1972. Den israelske domstolen tok imidlertid ikke hensyn til dette og
2.august i år ble familien Hannou og familien Ghawi kastet ut ved hjelp av mer enn 200 bevæpna politi.
Settlere flyttet umiddelbart inn i huset. Familiene, med over 57 familiemedlemmer, 28 av dem er barn, har
siden holdt til i gata utenfor i en protest for å få tilbake hjemmene sine.
I Blitz’ ofte noe naive ånd spurte vi hvorfor de ikke med makt tok tilbake husene. Som svar viste de oss alle
kameraene, og gjorde oss oppmerksomme på at ikke bare er settlerne bevæpna, etter kort tid ville området
vært oversvømt av israelsk politi, som ikke kan sies å opptre upartisk i denne konflikten.
Vil tømme Jerusalem for palestinere
Det som har skjedd med disse familiene er ikke enestående. Dette er en langsiktig strategi de israelske
myndighetene bruker i Øst Jerusalem. Målet er å fordrive palestinere fra det okkuperte Øst Jerusalem. I
nabolaget til Hannou familien er det to andre familier som er kasta ut. 27 andre familier i bydelen er i
samme situasjon. De kan når som helst bli fordrevet fra hjemmene sine.
Dette skjer samtidig som at utbygginga av ulovlige israelske bosetninger fortsetter i samme område.
Kveler Øst Jerusalem
Utbygging av ulovlige bosetninger, fordriving av palestinere og bygging av muren er en politikk som har til
hensikt å kvele den palestinske befolkningen i Jerusalem. Muren har medført at palestinske områder er blitt
ekskludert fra Jerusalem samtidig som ulovlige bosetninger er inkludert. Utbygginga av bosetninger inne i
Øst Jerusalem fortsetter med uforminsket styrke. I dag bor det over 200 000 ulovlige bosettere i Øst
Jerusalem. I tillegg er mulighetene for palestinere til å bygge hus i Jerusalem omtrent ikke-eksisterende. I
tillegg har Israelske myndigheter innført en rekke lover for å gjøre det vanskelig for palestinere til å bli
boende i Jerusalem, bl.a. familiegjenforening, utdanning osv. Israels strategi kan ta lang tid, men er klar:
Jerusalem skal tømmes mer og mer for palestinere. Mange palestinere mener Oslo avtalen la grunnlaget
for den enorme ekspansjonen av bosetninger. Spesielt Jerusalem blir hardt rammet. Israel har brukt det
faktum at Jerusalem ble fullstendig utelatt i disse forhandlingene til å gjøre situasjonen for palestinerne i
byen så ulidelig at de tvinges til å flytte til Vestbredden.
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Familie som blir teltbeboere i
den palestinske bydelen
Sheikh Jarrah nord for
Gamlebyen.
De israelske bevæpna
innflytterne nøler ikke med å
markere at dette er israelsk
område, ved å henge opp flagg
og faner.

”Fredsforhandlingene”: Sjølstyremyndighetene gir bort Jerusalem
Det har vært forhandlinger også om Jerusalem. Men det er ingen høy kompetanse hos de palestinske
sjølstyremyndighetene når det gjelder forståelsen for hva som er viktig hvis man skal gå inn på å bytte
landområder. Det handler om å skjønne at ikke all jord er like mye verdt, at veier gjennom kupert terreng
blir lengre, at man må se nøye på hvilke konsekvenser det får politisk hvordan kartet blir tegnet. Israelerne,
på sin side, er svært gode på territorielle spørsmål, og har jevnt og trutt skapt sine fakta på bakken.
Hvis det skal bli noen løsning og et akseptabelt utfall for palestinerne, vil det innebære at Israels
bosettinger må fysisk vekk for at det skal gå an å bygge en palestinsk stat på Vestbredden.
Bosettingsstrukturen er uegnet for alt annet enn israelsk bosetting. Det er fiendtlige erobrerstrukturer som
bryter med det palestinske bo- og levesettet. Det eneste palestinerne kanskje kan bruke er noen av
bosettingene tett på Øst-Jerusalem.
Men forhandlingene har kollapsa – Israel er ikke villige til å gi noenting. Midt i et iskaldt klima kommer tvert
imot meldingene om at PA har solgt seg billig, og vært villige til å gi bort Jerusalem.
Den Qatar-baserte tv-kanalen Al Jazeera og den britiske avisa Guardian publiserte 24. januar i år utvalgte
deler av en stor mengde dokumenter om palestinakonflikten som Al Jazeera har fått tak i, The Palestine
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Papers. Det dreier seg om over 1600 dokumenter fra perioden 1999-2010: Huskelapper, e-poster, kart,
notater fra private møter og fra møter på høyt nivå, strateginotater og powerpointpresentasjoner.
Blant de mest betente avsløringene er påstanden om at palestinernes sjefforhandler Saeb Erekat skal ha
vært villig til å godta at Israel fikk beholde alle bosettingene i det okkuperte Øst-Jerusalem med unntak av
én, Har Homa. Han skal også ha sagt at palestinerne var villige til å gi avkall på store deler av Gamlebyen,
at Israel skal få det jødiske kvarteret og deler av det armenske kvarteret. Al Jazeera påpeker at da Israel
konfiskerte det jødiske kvarteret 18. april 1968 var bare 105 av de 595 husene der eid av jøder.
Erekat skal også ha foreslått at det skal nedsettes en
komité som skal løse spørsmålet om Tempelhøyden,
Haram al-Sharif, med Klippemoskéen, som er den tredje
største helligdommen i islam. ”Dette indikerer at Haram
ikke er en rød linje lenger”, skriver Al Jazeera, og peker på
at palestinerne med dette har flyttet bunnlinjen for hva de
kan godta svært langt fra der hvor tidligere president Yassir
Arafat satte grensen for hva som var aktuelt å forhandle
om. For å understreke hvor stort tilbudet til Israel var skal
Erekat 15. januar i fjor ha sagt til USA-utsending George
Mitchells stab at ”det som står i det papiret gir dem det
største Yerushalaim i jødisk historie”.
President Abbas avviser på det skarpeste Al Jazeeras
påstander. Ifølge Abbas forvrenger dokumentene bevisst
holdningene til både den palestinske og den israelske
siden.
”Løgner og halvsannheter!”, sier Saeb Erekat.
For mange palestinere vil det bekrefte deres verste antakelser: At lederskapet er villig til å forhandle bort
sentrale rettigheter som man tidligere har stått fast på. Det vil nok ytterligere undergrave lederskapets
legitimitet. I denne type forhandlinger har Israel alle kortene i sine hender, i tillegg til en alliert stormakt.
Palestinerne har ingen kort, og ingen venner. Alternativet er enten å forlate forhandlingene, eller å bli
tvunget til å inngå kompromiss på kompromiss.
På grunn av beskyldningene tok etter hvert Erekat sin hatt og gikk fra sin post 12. februar. Det som var
avgjørende for hans beslutning var at det kom fram at kilden til lekkasjene kom fra hans eget kontor. Folk
på gata sier: ”Det er like greit at han går. Hva trenger vi en sjefsforhandler til hvis det ikke er
forhandlinger?"
Det er i det hele tatt lite som nå peker mot noen forhandlingar. Det beste kravet palestinerne nå burde
samle seg om må være å gi opp fredsforhandlingene og erklære at konflikten ikke er deres ansvar.
Ansvaret ligger på okkupanten og det internasjonale samfunnet med USA og Vesten i spissen.
Det er i Jerusalem kampen skjer. Det er her kampen kommer til å bli avgjort. Det er derfor viktig å forstå at
Jerusalem-spørsmålet er sjølve kjerna i hele Midtøstenkonflikten. Om vi ikke får en løsning på at Jerusalem
blir palestinernes hovudstad, vil vi stå ovafor en stor verdenskonflikt som i verste fall vil føre til krig.

Mot USA – for enhet
19. februar 2011 nedla USA veto i FNs sikkerhetsråd mot en resolusjon som ville ha fordømt alle israelske
bosettinger på okkupert palestinsk område siden 1967 som ulovlige. De 14 andre medlemmene i
Sikkerhetsrådet stemte for resolusjonen, som krevde at ”Israel som en okkupasjonsmakt umiddelbart og
endelig skal stoppe all bosettingsaktivitet på okkupert palestinsk territorium, inkludert Øst-Jerusalem, og at
den fullt ut respekterer sine juridiske forpliktelser i denne sammenheng."
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Ifølge den amerikanske FN-ambassadøren Susan Rice, motsetter USA seg bosetningene i prinsippet, men
mener at FNs sikkerhetsråd ikke er riktig sted å løse den flere tiår gamle israelsk-palestinske konflikten. I
den amerikanske uttalelsen heter at en resolusjon ville ha skadet sjansene for fredsforhandlinger.
Israels FN-ambassadør og Israels utenriksminister er rimeligvis fornøyde med at Sikkerhetsrådet nok en
gang – i 2011, ikke greier å stille entydige krav til Israel. Dette vetoet fra USA gir ikke bare Israel grønt lys
for å fortsette sin ulovlige aktivitet, men den setter mot i en litt skremt høyreregjering i Israel. Ved å utstede
sitt første veto siden han tok sjefsplassen i den amerikanske administrasjonen, viser president Obama at
han ikke skiller seg fra tidligere administrasjoner i sin pro-Israel-politikk.
Ved å blokkere denne muligheten til å intervenere mot Israels koloniseringspolitikk på verdensnivå, og ved
å tvinge palestinerne til å vende tilbake til forhandlingene på Israels vilkår, har USA sendt et meget farlig
signal. President Obama, som en uke tidligere sto for det egyptiske folkets rett til å slåss mot diktaturer, har
nå snudd seg 180 grader rundt når det gjelder å støtte et undertrykkende regime og en ulovlig okkupasjon.

Demonstrasjoner på Vestbredden
Fra slutten av februar har USA’s veto utløst demonstrasjoner flere steder på Vestbredden. I Bethlehem
blokkerte anslagsvis 2000 palestinere trafikken i et veikryss under en protest som fordømte USA for sitt
veto mot Sikkerhetsrådets resolusjonsforslag.
Det samme skjedde i Ramallah. Der var rundt 3.000 palestinere samla på Manara-plassen, den sentrale
rundkjøringa i byen, bar flagg og bannere og ropte slagord mot den amerikanske administrasjonen.
"Obama, sviker! Vi ønsker selvbestemmelse!" ropte demonstrantene, mange av dem medlemmer av
president Mahmoud Abbas’ parti Fatah. De palestinske demonstrantene insisterte på at de vil ikke
forhandle mens Israel bygger på land de vil for en framtidig stat.
En parole i demonstrasjonene har også vært et krav om enhet innad i Palestina.

Framtida vil vise om palestinerne henter inspirasjon
i stor skala fra de andre regimene i Midt-Østen, og
om hvordan sjølstyremyndighenene vil svare på det.
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Nå må vi få en slutt på det…
Palestinakomiteens Faglige Utvalg ønsker å samle kreftene for å få størst mulig gjennomslagskraft for det
norske solidaritetsarbeidet for det palestinske folket, og for å legge press på at staten Israel blir stilt til
ansvar for sine mange brudd på internasjonale konvensjoner og brudd på menneskerettighetene.
Vi tror at et slikt press ikke er mulig uten støtte fra fagbevegelsen. Samtidig er det viktig å bygge og styrke
samarbeidet mellom norsk og palestinsk fagbevegelse. Både LO og fagforbund/foreninger og klubber har
flere prosjekter på gang i Palestina, særlig på Vestbredden, men dette er ikke nok!
På de siste studieturene med fagorganiserte til Vestbredden og Øst-Jerusalem, har vi både sett og opplevd
at der er særdeles viktig i dag å engasjere seg i hva som skjer i Øst-Jerusalem. Situasjonen her er svært
kritisk og mer fastlåst enn noensinne.
Fagbevegelsen i Øst-Jerusalem ligger med brukken nakke. Av erfaring veit vi at uten organisering og uten
rett til kollektive forhandlinger og tariffavtale, eller retten til å reise sak mot arbeidsgiveren, blir det ingen
fagbevegelse. Palestinske fagorganiserte ber oss derfor om sin støtte – ikke om penger, men om
samarbeid slik at fagbevegelsen kan bygges og styrkes. Vi tror et slikt samarbeid både kan styrke den
palestinske og norske fagbevegelse, og det norske solidaritetsarbeidet!
Å reagere og engasjere seg i denne alvorlige situasjonen er i tråd med fagbevegelsens beste tradisjoner
når det gjelder internasjonal solidaritet. Det som er viktig nå er å gi en solidarisk håndsrekning til dem som
har bestemt seg for å bli i Jerusalem, samme hva okkupanten mener.
Våre palestinske venner ber oss å støtte dem som kjemper for å klore seg fast og bli i Jerusalem.
Palestinerne sier til oss: ”Vår tålmodighet er strukket til bristepunktet. Grunnen er dynka med
bensin – det skal bare en fyrstikk til før det fater. Den 3. intifadaen vil bryte ut her, og
konsekvensene kan bli uoverskuelige”.

Kampen om
Jerusalem
står nå.

Den avhoppa israelske piloten Yonatan Shapira på
demonstrasjon ved Sheikh Jarrah januar 2010, sammen med
deltakere fra Faglig Utvalgs studietur for transportfolk.
Shapira blei like etter tatt hånd om av politiet.
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