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För frågor angående husen, de boende och vad du kan göra för att hjälpa till, kontakta följande:  
 
Ibrahim Mresh 0507 829783 (Lägenhetsinnehavare, arabiska & hebreiska)  
Omar Karaki 0548 199300 (Lägenhetsinnehavare, arabiska & hebreiska)  
Ziad Kawar 0522 033092 (Advokat, arabiska, hebreiska & engelska)  
Fakri Diab 0522 206227 (Lägenhetsinnehavare, arabiska, hebreiska & engelska)  
Meir Margalit 0544 345503 (Stadsfullmäktige & ICAHD, hebreiska, spanska & engelska)  
Jimmy Johnson 0542 652960 (ICAHD, engelska, spanska & hebreiska) 
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Tel: +972 (0)2 624 5560  
Fax: +972 (0)2 622-1530  
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PO Box 2565  
Chapel Hill, NC 27515  
USA  
Tel: +1 919 277 0632  
E-mail: info@icahdusa.org 

 

 
 
Israeliska Kommittén mot Husrivningar vill tacka följande för deras generösa stöd till vår verksamhet: Agencia De Cooperación 
Española Internacional para el Desarrollo, Asamblea De Cooperación Por La Paz, Christian Aid, Comité Catholique Contre la Faim 
et pour le Développement, Mennonite Central Committee, NGO Development Center.  
 
De två flerfamiljshusen som inhyser 34 familjer – 250 personer – mottog en  
rivningsorder den 5 mars. 
 
 
Två byggnader i al-abbasiyya 
 
Kommunstyrelsen i Jerusalem fortsatte sin diskriminerande och aggressiva bygg- och zonindelningspolicy när de 
utfärdade rivningsorder för två stora flerfamiljshus i Al-Abbasiyya – området i Silwan, den 5 mars 2009. De trettiofyra 
familjerna boende i de två husen fick endast 10 dagar på sig att evakuera sina hem, innan rivningen som är planerad till 
när som helst efter söndagen den 15 mars 2009. 
 
De två byggnaderna inhyser över 250 personer, inklusive äldre och personer med funktionshinder, och kommunstyrelsen 
betecknar dem som ”illegala byggnader” då de påstår att endast de tre första våningarna (en är 6 och den andra 4 våningar 
hög) har giltiga tillstånd. Varken markägaren eller kommunstyrelsen informerade någon av invånarna om 
inskränkningarna av tillstånden när de enskilda lägenheterna köptes. Ingen av de boende förvarnades eller erbjöds 
alternativt boende eller ekonomisk kompensation. 
 
Först 2004, när alla lägenheter hade sålts, fick familjerna för första gången höra talas om byggnadens status. Familjerna 
menar att ingen av dem skulle ha satsat sina besparingar, sin tid och sin energi på att köpa och bosätta sig i sina lägenheter 
om de hade vetat att de skulle bli måltavla för rivning.  
 
Vräkningen av familjerna i Al Abbasiyya är ännu ett fall i östra Jerusalem där hela grannskap utplånas. Kommunstyrelsen 
har offentliggjort planer på att demolera över 180 hus i Silwan, Ras Khamis, Beit Hanina, A-Tur och andra platser enbart 
under de tre första månaderna av 2009. Några få meter längre ner från husen i Al Abbasiyya, har området El Bustan även 
det satts upp på listan för rivning, vilket hotar 88 hus och över 1000 personer riskerar att bli hemlösa. Invånarna i 



Abbasiyya, liksom deras grannar i El Bustan-området i Silwan, har förklarat att de vägrar överge sina hem och sina liv. De 
trettiofyra familjerna uppmanar dig att visa din solidaritet och att sluta acceptera kommunstyrelsens agenda att 
tvångsförflytta palestinier från östra Jerusalem. 
 
 
De flesta familjerna flyttade in i husen åren 2000-2003 i hopp om att kunna ge sina barn en trygg miljö och bättre utbildning. 
 
Alloushs storfamilj, 23 medlemmar i fyra lägenheter, beslutade tillsammans med resten av de boende att motsätta sig 
vräkningsordern. 
 
 
Rivningar av hus i östra jerusalem  
 
Den första ockupationshandlingen 1967 var vräkningen av 650 palestinier från Mughrabikvarteret i Jerusalems Gamla 
stad och rivningen av deras 135 hus, och av ett historiskt kvarter blev framför Västra muren en öppen plats. En politik 
som kännetecknas av tvångsförflyttningar och rivningar har fortsatt alltsedan dess. Hus i ockuperade östra Jerusalem har 
demolerats på grund av: röjning av mark för judiska historiska platser, byggandet av judiska bosättningar som 1973 i Beit 
Iksa, bestraffande syften som i Jabal Mukkaber i januari 2009, och i de allra flesta fall, för brott mot byggoch 
zonindelningslagar som utformats och drivits igenom utan hänsyn till palestiniers åsikter eller till behoven i området. 
Antalet rivningar i östra Jerusalem är åtminstone 1295 hittills, och flera hundra rivningsorder utfärdas årligen.  
 
Kommunstyrelsen i Jerusalem, som har maktbefogenheter i ockuperade östra Jerusalem, driver igenom bygg- och 
zonindelningslagar som är otillräckliga för de behov som finns i östra Jerusalem. Utrymmet som valts ut för byggande är 
alldeles för litet med bara 12,9 % av östra Jerusalems 70 000 dunams. Och processen för att erhålla byggnadslov, även på 
den lilla ytan, är förenad med hinder som är oöverstigliga för de flesta palestinier. Och att flytta från östra Jerusalem och 
försöka bygga på Västbanken lämnar kvar grannskapet sårbart för konfiskering av deras ID-kort och total förvisning från 
staden. Därför bygger palestinier utan bygglov, ”illegalt”, och riskerar att få sina hem demolerade. Dessa rivningar är 
strikt förbjudna enligt Genèvekonventionen som slår fast att en ockupationsmakt inte får förstöra egendom ”utom då 
sådan förstörelse görs absolut nödvändig av militära operationer”. Dessa ”administrativa” rivningar är bara en del av de 
24 138 palestinska hus som demolerats av Israel sedan 1967. 
 
 
Imad Juyhans familj var den första familjen som köpte en lägenhet år 2000. Imad investerade familjens alla tillgångar i 
lägenheten för att ge honom, hans fru, nio barn och föräldrar ett bekvämare liv. 
 
 
Byggnadernas 250 personer har sina sociala, utbildningsmässiga och grannrelationer koncentrerade runt byggnaderna, sina 
hem. 
 
 
Rivningar i Jerusalem 
 

År  Rivningar  
2000 18 
2001 41 
2002 43 
2003 99 
2004 152 
2005 94 
2006 83 
2007 78 
2008 87 
2009* 17 
Totalt  712 
*Totalt per den 17 mars, 2009 
 



 
 
De psykologiska effekterna på barn orsakade av både fruktan för och den faktiska rivningen och tvångsförflyttningen har 
långsiktiga konsekvenser. 
 
Resterna av Mahmoud Abbasis hus i Ein al Joze-området i Silwan, som demol- erades den 2 mars 2009. Han, hans fru och sex 
barn blev hemlösa. 
 
 
“Leve 8 mars, symbolen för styrka och beslutsamhet!” Ett av barnen protesterar mot rivningarna på 
Internationella kvinnodagen. 


