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Efter två månader i Palestina ska jag nu försöka sammanfatta mina intryck och skriva en reserapport. 
Under mina två månader har jag samlat ihop material och börjat skriva på min MFS rapport som 
handlar om möjligheten att använda konstruerade våtmarker som vattenreningsmetod. Dessutom 
har jag spenderat mycket tid med att prata med människor för att ta reda på vad som händer på den 
ockuperade Västbanken.  
 
Överlag är Palestinierna så otroligt trötta. Dom är trötta på att sörja sina döda och fängslade. Dom är 
trötta på att förödmjukas vid vägspärrar. Dom är trötta på sömnlösa nätter med skottlossning och 
ljudgranater utanför sovrumsfönstren. Dom är trötta på att deras rättigheter ständigt kränks. Dom är 
trötta på omvärlden som aldrig vill ta sitt ansvar och stoppa Israels apartheid- och ockupationspolitik. 
Dom är vid det här laget efter knappt ett års internationell bojkott dessutom ekonomiskt fullständigt 
utmattade.  
 
En annan effekt av bojkotten är att många barn nu tvingas arbeta. Man kan se mycket unga pojkar 
som försöker sälja allt från tändare till korancitat på gatorna. Det var mycket ovanligt för ett par år 
sedan och det är sorgligt att se. Det är dessa barn som betalar det högsta priset för att EU och USA 
beslutade att bojkotta palestinierna efter deras demokratiska val av Hamas. Den ekonomiska 
situationen skapar naturligtvis också problem inom familjer. Trycket på föräldrarna är enormt och 
misshandel inom familjer och skilsmässor har ökat. Många barn jag träffar frågar mig om min pappa 
slår mig och när jag svarar nekande säger de allvarligt att deras pappa inte slår dom heller. Det är en 
hjärtskärande fråga från ett barn som drabbas hårt av omvärldens oförmåga att på allvar konfrontera 
Israel och få slut på det palestinska folkets lidande.  
 
Jerusalem är verkligen en delad stad och i och runt dom palestinska delarna stöter man på den 
horribla muren. Den skär genom staden och hindrar socialt och ekonomiskt utbyte mellan 
palestinierna i staden och dom på Västbanken. Muren är fylld av graffiti som ropar efter rättvisa och 
som skriker ut att denna mur ska falla! Jag hoppas att den faller snart innan Israel helt har lyckats 
dela upp det lilla som finns kvar av Palestina i småbitar utan kontakt med varandra. Som det ser ut nu 
kommer Palestina bestå utav Gazaremsan, Qalqilya, Tulkarem, Jenin, Nablus, Jeriko, Ramallah, 
Betlehem och Hebron, städer och områden i princip helt åtskilda från varandra. Vilken stat kan bildas 
utav detta?  
 
Konstruerade våtmarker verkar vara ett bra komplement till vattenrening i Palestina. Det stora 
överskuggande problemet är dock ockupationen som långsamt stryper allt liv i regionen och tvingar 
människor att fly. Det finns ingen infrastruktur eftersom den förstörts av den israeliska 
ockupationsarmén. Avloppsvatten släpps ut utan vattenrening och ställer till enorma miljöproblem 
som är svåra att överblicka. I ett sådant läge är inte en reningsmetod som konstruerade våtmarker 
det mest aktuella projektet. Lägg där till det faktum att våtmarker kräver ganska mycket area och 
land finns det inte gott om på Västbanken där en stor del ockuperas av illegala israeliska bosättare 



och militärområden. Först när bosättare och militärer gett sig av kommer man på allvar att kunna 
bygga mindre våtmarker som skulle kunna rena vattnet från byar och återanvändas för bevattning. 
Bojkotten måste brytas och Israel måste tvingas dra sig tillbaka från de ockuperade Palestina. NU! 


