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– Vårt mål är att visa poli-
tiskt exempel på ett fredligt 
och konstruktivt sätt, säger 
Hautaviita.

Den finländska gruppen 
åker till Västbanken för att 
delta i ett internationellt ar-
betsläger som ordnas av 
ICAHD (Israeli Committee 

Against House Demolitions). 
Organisationen motsätter sig 
Israels ockupation av Väst-
banken och Gaza och kräver 
att Israel drar sig tillbaka till 
de internationellt erkända 
gränserna. 

– Ända sedan 1967 har isra-
eliska myndigheter systema-

tiskt förstört palestinska hus 
på Västbanken. Att dessutom 
överföra sin egen befolkning 
till ett ockuperat område ge-
nom nybyggen är ett krigs-
brott och strider mot Gené-
vekonventionen, säger Hau-
taviita.

ICAHD ordnar arbetsläger 

som går ut på att återuppbyg-
ga palestiniers hus. Det är ett 
sådant, drygt två veckor långt 
läger de sex finländarna del-
tar i.

Under ledning av pales-
tinska byggmästare ska fin-
ländarna, tillsammans med 
ett tjugotal likasinnade från 
USA och Europa, bygga upp 
två hus från grunden. 
Vad kan man då åstadkomma 
på två veckor?
– Främst vill vi visa palestini-
erna att det finns folk som vill 
hjälpa dem. Även om projek-
tet är småskaligt är återupp-
byggandet värdefullt politiskt 
motstånd mot ockupationen, 
säger Hautaviita. 

Stor finländsk grupp
ICAHD har en egen avdelning 
i Finland, grundad av stude-
randen Bruno Jäntti. Jänt-
ti ingår också i den finländ-
ska delegationen, som enligt 
Hautaviita är den största som 
någonsin avreser till Palesti-
na för ett sådant här ändamål. 
Till skillnad från Jäntti och 
Hautaviita vill de fyra andra, 

två kvinnor och två män, hål-
la sig anonyma.

Ämnet är onekligen känsligt. 
Här står folkrättsliga princi-
per mot Israels egen lagstift-
ning gällande bosättningen 
och husrivningen i de ockupe-
rade zonerna. För Hautaviita 
är frågan ändå inte så kompli-
cerad och kontroversiell som 
den målas upp att vara.

– Inom FN, EU och alla män-
niskorättsorganisationer rå-
der konsensus om att bo-
sättnings- och rivningspoli-
tiken bryter mot internatio-
nella överenskommelser om 
mänskliga rättigheter.

Får sällan bygglov
Israel motiverar rivningarna 
av de palestinska husen med 
att de byggts utan de israelis-
ka myndigheternas tillstånd. 
I praktiken är det ändå svårt 
för en palestinier att få ett of-
ficiellt bygglov. 

– Det hela är en byråkratisk 
fasad. Israel har ingen inter-
nationellt erkänd suveränitet 
i området. Det är jämförbart 
med att jag skulle vara tvung-

en att söka tillstånd i Stock-
holm för att bygga på min 
egen tomt, säger Hautaviita.

Hautaviitas syn på frågan 
är grundmurad. Han vill än-
då inte bli stämplad som en 
pro Palestina-aktivist.

– Konflikten är inte som en 
match mellan HIFK och Jo-
kerit, där man väljer sida. Vi 
strävar efter en rättvis lösning 
för båda parterna.
Har ni förståelse för den isra-
eliska synen på frågan?
– Alla människor vill olika sa-
ker, men man kan inte base-
ra en lösning på vad de olika 
parterna vill. Det väsentliga 
är vilka rättigheter och skyl-
digheter de har enligt inter-
nationell rätt. 

– Om det är någon lärdom 
man bör dra av judeförin-
telsen, så är det att mänskli-
ga rättigheter måste respek-
teras. Det är sorgligt att den 
israeliska regimen använder 
minnet av förintelsen till att 
motivera en militaristisk och 
expansionistisk politik. 
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Finländare ska 
återuppbygga 
palestinska hus
Människorättsaktivisten Johannes Hautaviita är på väg 
till Västbanken tillsammans med fem andra finländare 
för att återuppbygga boningshus som israeliska säker-
hetsstyrkor jämnat med marken. Ur israelisk synvinkel 
är projektet olagligt, men aktivisterna har folkrätten  
i ryggen.  

ICAHD

grundad !""# av den 
israelisk-amerikanske antropologen Jeff Hal-
per.

 i USA, Storbritannien, Isra-
el, Norge och Finland. 

 Israel-Palestina-konflikten, 
motarbetar husrivningarna på Västbanken 
och talar för mänskliga rättigheter. 

 en protest mot Israels 
ocku pationspolitik på Västbanken, som en-
ligt ICAHD bland annat går ut på att riva pa-
lestinska hem, uppmuntra israeliska nybyg-
gen och på lång sikt omöjliggöra en pales-
tinsk stat.  

 är däremot att Väst-
banken inte alls är ockuperad. Man talar i 
stället om ett ”omtvistat område”.

och Internationella domstolen i Haag 
godkänner inte Israels definition, utan hänvi-
sar till områdena som ockuperade. 

 närmare $% &&& palestin-
ska hem rivits sedan !"'#. Johan-

nes Hautaviita är en av sex finländare 
som i Palestina deltar i  ett arbetsläger 
ordnat av ICAHD.  


