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Bekymringsmelding for sårbar sivilbefolkning i Hebron 
 

Kirkenes Verdensråd har observatører utplassert på okkuperte palestinske områder, inkludert i Hebron. Disse 

observatørene er deltakere i Kirkenes Verdensråds Ledsagerprogram EAPPI (Ecumenical Accompaniment 

Programme in Palestine and Israel), som i Norge er drevet av Kirkens Nødhjelp, Mellomkirkelig råd for Den norske 

kirke, Norges Kristne Råd og KFUK-KFUM Global. 

Det siste året har situasjonen i Hebron tilspisset seg med stadig økende grad av trakassering, vold og trusler rettet 

mot sivil lokalbefolkning og internasjonale observatører, utført av bosettere uten at israelske sikkerhetsstyrker har 

stoppet det. Våre norske ledsagere har selv rapportert om dette: https://www.nrk.no/norge/kirkens-nodhjelps-

observatorer-trekker-seg-ut-av-hebron-1.14408727  

28. januar 2019 kunngjorde Israels statsminister Benjamin Netanyahu at Israel ikke ville fornye TIPHs mandat i 

Hebron, som utgikk 31. januar 2019. I kjølvannet av dette har EAPPI av hensyn til sine ledsageres sikkerhet sett seg 

nødt til å trekke ledsagerne ut av området kalt H2 i Hebron. EAPPI og TIPH har i en årrekke rapportert om hyppige 

brudd på internasjonal humanitærrett og menneskerettighetene for sivilbefolkningen i Hebron, spesielt i H2. 

Lokalbefolkningen rapporterer om at området er tryggere når det er internasjonale observatører som TIPH og 

EAPPI tilstede. En av EAPPIs viktigste oppgaver i H2 er å følge barnehage- og barneskolebarn til barnehage og skole 

inne i det lukkede militærområdet, hvor palestinere ikke har tilgang slik at familien ikke kan følge sine egne barn. 

Barna må krysse kontrollposter, tungt bevæpnede soldater og bosettere som tidvis utviser aggresjon mot barna.  

Undertegnende er nå meget bekymret for sårbare sivile, inkludert barn, i Hebron uten TIPH og EAPPIs beskyttende 

tilstedeværelse. 

 

Vi ber derfor om at regjeringen er en tydelig stemme ovenfor Israel for å: 

 

- stoppe trakassering og voldelige angrep mot sivil lokalbefolkning og internasjonale observatører. 

 

- opprettholde Oslo-avtalen ved å fornye TIPHs mandat. 

 

- utplassere en alternativ observatørstyrke i Hebron hvis TIPH ikke får fornyet mandatet. Et alternativ er 

sikkerhetsstyrker fra FN. 
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