
Anf. 88 HÅKAN SVENNELING (V) replik: Fru talman! Under Osloprocessen 1994 upprättades 

observatörsstyrkan TIPH, Temporary International Presence in Hebron, i syfte att skydda palestinier i 

Hebron. Detta skedde efter att en bosättare hade skjutit ihjäl 29 palestinier under morgonbönen. 

Observatörsstyrkan består av 64 obeväpnade observatörer från sex länder, däribland Sverige. Den 

israeliska regeringen har nu beslutat att inte förlänga mandatet för observatörsstyrkan. Två 

incidenter anses ligga bakom beslutet. En israelisk polis har observerat att en bosättarbil har 

vandaliserats av en observatör, och en annan har sett att en bosättarpojke har fått en örfil. Beslutet 

kan också vara en reaktion på en intern TIPH-rapport med hård kritik mot den israeliska regeringen. I 

den konstateras bland annat att Israel har brutit mot internationella regler kring hur en 

ockupationsmakt ska agera och att de radikala bosättarna gör livet svårt för palestinier i den del av 

Hebron som kontrolleras av Israels armé. I rapporten har det enligt uppgift dokumenterats över 40 

000 övergrepp och brott mot internationell rätt under två decennier i Hebron. Samtidigt meddelar 

Kyrkornas världsråd att de av säkerhetsskäl tillfälligt avslutar det ekumeniska följeslagarprogrammets 

närvaro i Hebron. Följeslagarna fyller en liknande funktion, och genom sin blotta närvaro som en 

tredje och oberoende part har de förhindrat våldsamma sammandrabbningar och övergrepp. När de 

nu lämnar Hebron minskar den internationella närvaron drastiskt i ett av de mest konfliktfyllda -dena 

på Västbanken. Detta sker i en tid då den israeliska människorättsorganisationen B’Tselem 

rapporterar att israeliska säkerhetsstyrkor har arresterat minst 117 palestinier, gjort 204 räder mot 

städer och byar, gjort räder i 161 hem och satt upp minst 146 mobila check points. Vad anser Lars 

Adaktusson om situationen i Hebron och om att Israel inte följer överenskommelsen i Osloavtalet?  

Anf. 89 LARS ADAKTUSSON (KD) replik: Fru talman! Det är ingen tvekan om att situationen i Hebron 

är en av de mest komplicerade men också en av de mest oroande lokaliseringarna i det här området. 

Det har varit en oroshärd under många år. Det har förekommit våld åt båda håll och på olika sidor. 

Det har förekommit situationer där civilbefolkningen, återigen på båda sidor, verkligen har fått lida 

svårt. Den här internationella organisationen har funnits på plats väldigt länge och har varit värdefull. 

Internationell närvaro – när den fungerar – är viktig. Det gäller inte bara i Mellanöstern utan även på 

andra platser runt om i världen. När det gäller de senaste besluten bygger de på en klar och tydlig 

uppfattning om att de här personerna som har funnits på plats inte längre är just det som Håkan 

Svenneling sa, nämligen opartiska, utan att de har blivit en del av konflikten snarare än observatörer 

av konflikten. Om förtroendet inte finns från en av parterna i en sådan här situation blir det svårt för 

att inte säga omöjligt att bedriva verksamheten i fortsättningen. Båda parter har möjlighet att här 

bedöma om dessa monitorer ska finnas kvar. Nu har Israel gjort sin bedömning. Jag kan inte bedöma 

i vilken utsträckning underlaget för detta är bra eller dåligt. Men faktum är att förtroendet 

uppenbarligen inte finns.  

Anf. 90 HÅKAN SVENNELING (V) replik: Fru talman! Jag skulle behöva ett förtydligande från Lars 

Adaktusson: Menar Lars Adaktusson att de kristna följeslagarna från följeslagarprogrammet, som har 

sitt ursprung i att kyrkorna i Jerusalem bad världssamfundet komma med internationella 

observatörer, inte är opartiska? Eller menar han att det är styrkan som inte är opartisk? Menar han 

att det vore bra om den internationella närvaron kom tillbaka till Hebron, eller anser han att det är 

en bättre situation när det inte finns några observatörer på plats? Vi har nyligen sett New York Times 

rapportera att bosättarattacker mot palestinier har ökat med 50 procent. Detta riskerar att leda till 

en eskalering av den konflikt vi ser. Samtidigt är den israeliska högerregeringen ganska försiktig i sin 

kritik mot bosättarrörelsen, eftersom det är en viktig väljarbas i det parlamentsval som har 



tidigarelagts till april i år, vilket är rätt snart. Frågan är: Hur ser Lars Adaktusson på det ökade 

bosättarvåldet på Västbanken? Vad behöver vi göra åt det problemet, om man nu ser att det finns? 

Anf. 91 LARS ADAKTUSSON (KD) replik: Fru talman! Det var många frågor på en gång från Håkan 

Svenneling. Är det bra med internationell närvaro? Som jag sa tror jag att det är viktigt. Jag tror att 

det är väsentligt i en situation där det behöver finnas en stabiliserande kraft. Men det bygger på att 

det finns förtroende från de parter som är inblandade i den konflikt som ska övervakas. Om inte det 

förtroendet finns och om de som ska övervaka har blivit en part i konflikten förstår ju även Håkan 

Svenneling att det finns ett grundläggande problem. När det gäller följeslagarprogrammet och 

resorna har det funnits uppgifter i många år om att de har övergett opartiskheten, och jag ansluter 

mig till det. Jag tycker också så. 


