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Abstract 

This essay investigates the Swedish Ecumenical Programme in Israel-Palestine 

(SEAPPI) with the purpose of examining how an NGO, such as SEAPPI, can remain 

neutral or impartial in an asymmetrical conflict. This will be done with the support of 

Slim’s (1997) perspective on neutrality and impartiality. The primary material are the 

two books based on the accompaniers’ reports on the situation and their experiences in 

Israel-Palestine. The method of this essay is content analysis, as the purpose is to 

examine the contents of these reports. What the investigation shows is that SEAPPI, 

although having neutral ingredients taken from Slims perspective, is more of an 

impartial actor in the sense that they do not take sides towards the parties in the 

conflict, but do against violations on international law and human rights. Despite of 

this, it is, more often than not, the Palestinian voices that are heard in the reports, and 

not in the same extent the Israeli civil society. This presents an obvious problem. 

Keywords: EAPPI, SEAPPI, Non Governmental Organisations (NGO), impartiality, 

neutrality, Israel-Palestine conflict, Accompanier, content analysis. 

 
Denna uppsats undersöker det Svenska Ekumeniska Följeslagarprogrammet i 

Israel-Palestina (SEAPPI) med syftet att undersöka hur en NGO, som SEAPPI, 

håller sig neutral eller opartisk i en asymmetrisk konflikt. Detta med hjälp av 

Slim (1997) perspektiv på neutralitet och opartiskhet. Mitt primärmaterial är två 

böcker som är baserad på följeslagarnas rapporter om situationen och deras 

erfarenheter i Israel-Palestina. Min metod är innehållsanalys då jag vill 

undersöka innehållet i dessa rapporter. Vad min undersökning visar är att 

SEAPPI, trots att de har neutrala ingredienser som tagits ifrån Slims perspektiv, 

är de oftare en opartisk aktör som inte tar ställning gentemot parterna i 

konflikten men tar ställning mot kränkningar/brott mot folkrätten och mänskliga 

rättigheter. Dock är det oftast de palestinska rösterna som kommer fram i 

rapporterna, och inte alls i samma utsträckning den israeliska civilsamhället. 

Detta är ett uppenbart problem då programmet ska vara opartiska i konflikten. 
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neutralitet, Israel-Palestina konflikten, följeslagare, innehållsanalys.  
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1 Inledning 

Enligt följeslagarprogrammets hemsida leds det internationella Ekumeniska 

följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) av Kyrkornas världsråd (KV), 

som skickar ut följeslagare till området vars närvaro har syftet att dämpa våld och att 

främja respekten för folkrätten samt mänskliga rättigheter. Sveriges kristna råd (SKR) 

leder svenska delen av Ekumeniska följeslagarprogrammet (SEAPPI). Följeslagarna 

tar inte ställning för varken israelerna eller palestinierna. Dock är de inte neutrala vad 

det gäller brott mot folkrätten. 1 

 Höglund (2012) skriver att det har betydelse vilka maktresurser parterna i en konflikt 

har. Exempel på dessa maktresurser är politiska, ekonomiska och militära tillgångar 

samt landets status på den internationella arenan. En konflikt kan därmed 

kännetecknas av maktbalans (symmetri) eller maktobalans (asymmetri). Ett exempel 

på asymmetrisk konflikt, uppger författaren, är den mellan Israel-Palestina, där Israel 

är överlägsen militärt och palestinierna söker internationella sympatier i ett försök att 

kompensera denna obalans.2  

 Slim (1997) beskriver ett perspektiv på neutralitet och opartiskhet i praktik kopplat 

till de moraliska svårigheterna för internationella humanitära arbetare ute i 

konfliktområden.3 

 Följeslagarna ska under sitt uppdrag inte ta ställning för någon part i konflikten vilket 

har väckt mitt intresse för hur SEAPPI lyckas med detta. Därför har jag valt att 

undersöka hur organisationen lyckas hålla sig neutralt och opartiskt i en sådan 

asymmetrisk konflikt utifrån ett neutralitets- och opartiskhetsperspektiv. 

 

 

 

                                                
1 http://foljeslagarprogrammet.se/om-foljeslagarprogrammet/ 140323 
2 Höglund, Kristine, ”Konfliktanalys” i Aggestam, Karin – Höglund, Kristine. (red.). Om krig och fred. 
En introduktion till freds- och konfliktstudier. Lund: Studentlitteratur, 2012: 51. 
3 Slim, Hugo. Relief agencies and moral standing in war: Principles of humanity, neutrality, impartiality 
and solidarity. Development in Practice, 7:4 (1997): 342-352.  
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1.1 Konflikten mellan Israel och Palestina 

Jag har valt att göra en beskrivning av denna asymmetriska konflikt trots att den är 

välkänd. Det är viktigt för att förstå konfliktens historiska och nutida komplexitet, den 

verklighet som följeslagarna ska leva och verka neutralt och opartiskt i.  

 Bjereld et al (2003) menar att Palestinafrågan är den konflikt som varit mest plågsam 

och pågått längst efter andra världskrigets slut eftersom svårigheter att finna en lösning 

är att både det judiska och det palestinska folket gör anspråk på samma landområde. 

Förr benämndes det aktuella landområdet för Palestina vilket i dag utgörs av staten 

Israel samt Gazaremsan och Västbanken. Båda parter anger historiska argument till 

varför just de har rätt till landområdet, skriver författarna. Judarna uppger att Gud gav 

dem landet. Palestinierna menar att de bott och varit en majoritet av befolkningen i 

landet sedan 600-talet. Efter andra världskriget ökade pressen för immigration av judar 

till Palestina. Holocaust av sex miljoner judar bidrog till att de ansågs behöva en egen 

nation för att skydda sig. Enligt författarna, överlämnade britterna frågan 1947 till 

nybildade Förenta Nationerna (FN). Samma år antog generalförsamlingen i FN en 

resolution (resolution 181 II4) som förespråkade en arabisk och en judisk del i ett 

uppdelat Palestina. Judarna ställde sig bakom förslaget men palestinierna avvisade det 

då de ville ha självständighet åt ett enat Palestina med samma rättigheter för båda folk. 

Till följd av detta utbröt det ett krig mellan judar och palestinier vilket resulterade att 

1948 utropades staten Israel eftersom judarna skördat flest krigsframgångar. Under 

detta krig flydde många palestinier. De flesta kom till flyktingläger i närliggande 

arabländer där de kom att leva under stor misär. I dessa flyktingläger värvades 

medlemmar till palestinskt motståndsrörelse som utförde attacker mot Israel vilka 

besvarades med repressalier mot de arabiska grannländerna där flyktinglägren var 

lokaliserade, skriver författarna vidare. Konflikten gick från att vara som en konflikt 

mellan Israel och de arabiska grannländerna till att ses som en konflikt mellan Israel 

och det palestinska folket, enligt författarna. Under 1970-talet fick även palestinierna 

framgångar internationellt genom FNs erkännande 1974, att de hade rätt till 

självbestämmande. Palestine Liberation Organization (PLO) förde palestinska folkets 

talan. Dock var fortfarande frågan om palestiniernas nationella rättigheter och framtid 

olöst. Israel vägrade förhandla med PLO och acceptera en palestinsk statsbildning 

                                                
4 http://unispal.un.org/unispal.nsf/his.htm?OpenForm 140429 
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samt att palestinierna fortfarande ställde samma krav på ett odelat Palestina med lika 

rättigheter för araber och judar.5  

 Den palestinska intifadan (vilket enligt NE betyder uppror eller rensning6) utbröt 

1987 på Gazaremsan och Västbanken som ett folkligt uppror, skriver Bjereld et at 

(2003). Över världen spreds fotografier av Israels militärer kraftigt rustade med vapen, 

som dödade stenkastande palestinska barn, vilket gav palestinierna en stärkt ställning i 

det internationella samfundet. PLO erkände staten Israels rätt till säkra, erkända 

gränser och existens 1988 samt utropade den självständiga staten Palestina bestående 

av Gazaremsan och Västbanken. Detta var en politisk eftergift från PLO som släppt 

tidigare krav på ett odelat Palestina och accepterade ett ”minipalestina”. Israel vägrade 

trots detta att samtala/förhandla med PLO utan menade att eftergiften inte kunde litas 

på utan var propaganda, uppger författarna. Förutsättningarna förändrades med 

Sovjetunionens sönderfall. Indraget stöd från öst, tvingades PLO och de arabiska 

staterna att bli mer villiga att kompromissa, skriver författarna. Israel påverkades av 

förlorad betydelse som USAs allianspartner och var inte längre lika stark mot 

påtryckningar. Detta gav förutsättningar för nya förhandlingar mellan parterna, skriver 

författarna. Osloavtalet undertecknades 1993 där Israel skulle ge upp delar av de 

ockuperade områdena vid Gazaremsan och Västbanken samt palestinierna skulle få en 

provisorisk självstyrande myndighet, ett palestinskt Råd skapades till vilket det skulle 

hållas allmänna val.7 

 Detta Råd fungerade som regering och medlemmarna blev ministrar, enligt Schulz 

(2012), med ansvar för exempelvis energi, utbildning, handel och sjukvård. Dock 

skulle försvarsfrågor och militär säkerhet skötas av Israel.8 

 Många frågor återstod, uppger Bjereld et al (2003), som palestinska flyktingars rätt 

att återvända, Jerusalems status, bosättningar och säkerhetsarrangemang. Mycket av 

överenskommelserna genomfördes som Israels tillbakadragande från Västbanken och 

Gaza med ett begränsat palestinskt självstyre i de områdena. Ett genombrott var nära i 

förhandlingarna 2000 men föll på flyktingfrågan och Jerusalem. Ny intifada skedde på 

                                                
5 Bjereld, Ulf – Ekengren, Ann-Marie – Lilja, Christina. Internationella relationer. Perspektiv på 
konflikt och samarbete i världspolitiken. Malmö: Liber, 2003: 184-191. 
6 http://www.ne.se/article/article.jsp?i_art_id=212706&originalURI=/intifadan 140408 
7 Ibid, s.184-191. 
8 Schulz, Michael. Statsbyggnad och demokrati i Palestina. I Om krig och fred. En introduktion till 
freds- och konfliktstudier, Aggestam, Karin – Höglund, Kristine (red.). Lund: Studentlitteratur, 2012: 
310+313. 
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de ockuperade områdena och parternas våld mot varandra tilltog i styrka. Trots försök 

från FN, USA, Ryssland och EU att nå en lösning på konflikten fortsatte våldet mellan 

de båda parterna, anger författarna.9 

 Israel började 2002 med det uttalade syftet att skydda landet från palestinska 

självmordsbombare att bygga en mur. Denna mur har förklarats illegal av den 

internationella domstolen i Haag och att den nu färdigställda muren strider mot 

internationell rätt då muren främst byggts på mark som ockuperats.10 

 Schulz (2012) uppger att PLO och Israel inte erkände varandras existens innan 

Osloavtalet och har varit i våldsdrabbningar ett flertal gånger, eftersom PLO inte ser 

Israel som en legitim stat och Israel ser PLO som en terrororganisation. Andra 

svårigheter, anger författaren, ligger i säkerhet då det finns fredssabotörer, våldsamt 

motstånd i båda läger och det har varit svårt att få ett brett folkligt stöd hos bägge 

parter för de underskrivna avtalen, exempelvis Osloavtalet. Andra utmaningar är 

korruption och privatekonomin för palestinierna som har stor arbetslöshet till följd av 

avstängningar av Gaza och Västbanken. Hamas och PLO har haft svårt att ställa om 

från befrielseorganisation till politiskt parti och statsbyggande organisation. Dessutom 

ockuperar Israel fortfarande stora delar av Västbanken och isolerat Gaza där 

påtryckningar från det internationella samfundet har inte lett till en lösning.11 

 Enligt en artikel på Sveriges Radios hemsida skriven av Sten Sjöström och 

publicerad 070524 så lever Palestinierna i nutid i flyktinglägren under svåra 

förhållanden – dålig infrastruktur, överbefolkning, brist på vattenförsörjning och 

sjukvård samt hög arbetslöshet, anger författaren. UNRWA (FN organ med ansvar för 

palestinierna och flyktinglägren) uppskattade vid artikelns publicering att cirka 4,4 

miljoner av cirka 9 miljoner palestinier är flyktingar och detta antal ökar. Ett annat 

problem, skriver författaren, är Israels hårdnade grepp om flyktinglägren och 

förutsättningarna är olika beroende på var palestinierna befinner sig. I Jordanien de har 

rätt till medborgarskap men inte i Libanon eller Syrien. I Syrien har de tillgång till 

sjukvård och skola men i Libanon endast begränsad tillgång till.12 

                                                
9 Bjereld, Ulf – Ekengren, Ann-Marie – Lilja, Christina. Internationella relationer. Perspektiv på 
konflikt och samarbete i världspolitiken. Malmö: Liber, 2003: s.184-191. 
10 http://unispal.un.org/unispal.nsf/his.htm?OpenForm 140429 
11 Schulz, Michael. Statsbyggnad och demokrati i Palestina. I Om krig och fred. En introduktion till 
freds- och konfliktstudier, Aggestam, Karin – Höglund, Kristine (red.). Lund: Studentlitteratur, 2012: 
306-309+319. 
12 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=1386454 140408 
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 Israeliska myndigheter betraktar palestinier som statslösa trots medborgarskap i ett 

annat land och begränsar deras rörlighet in och ut ur Israel, skriver Sveriges 

utrikesdepartement under punkt 5 i en rapport från 2011. Under punkt 1 i samma 

rapport skrivs följande:  
 

”Hamas valseger 2006, och maktövertagande av Gaza 2007, har emellertid lett till djup intern 

splittring vilket i stort har lamslagit det demokratiska politiska systemet. Respekten för de 

mänskliga rättigheterna på de palestinska områdena påverkas i grunden av den israeliska 

ockupationen. Kränkningar begås av såväl Israel som Palestinska myndigheten och de facto- 

regeringen i Gaza”.13  

 

 Enligt UN.org ansökte 2011 president Mahmud Abbas om palestinskt medlemskap i 

FN men fick avslag. Däremot fick palestinierna i slutet av 2012 icke medlems 

observatörs status i FN.14 

 Att nå en varaktig lösning och fred i konflikten Israel-Palestina har flera hinder och 

är svåra, enligt Nye et al (2011). Det som behövs göras, skriver författarna, är bland 

annat finna en lösning om Golanhöjderna med Syrien för Israel, få till stånd acceptabla 

villkor för bosättarna i Gaza och Västbanken, en hållbar lösning om vattenresurserna, 

en delad eller överlappande suveränitet om Jerusalem och de heliga platserna i 

staden.15 

 Sveriges utrikesdepartement skriver i en rapport från 2011 under punkt 22 att: 

 
”Människorättsorganisationernas arbete försvåras av att ockupationsmakten begränsar tillträde 

och rörelsefrihet. Det händer att palestinska försvarare av de mänskliga rättigheterna sätts i så 

kallat administrativt förvar. FN:s särskilda rapportör för människorättsförsvarare kritiserade 

2005 Israel för behandlingen av människorättsförsvarare. Biståndsaktörer inom den icke-

statliga sektorn har emellanåt svårigheter att få besöks- och/eller arbetstillstånd. Detta har även 

drabbat svenska icke-statliga organisationer”.16 

 

                                                
13 http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-
rattigheter/mellanostern-och-nordafrika?c=Palestinska%20områdena s. 1+9, 140510 
14 http://unispal.un.org/unispal.nsf/his.htm?OpenForm 140429 
15 Nye, Joseph – Welch, David. Att förstå internationella konflikter. 3:e upplagan. Harlow: Prentice 
Hall, 2011: 232-234. 
16 http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-
rattigheter/mellanostern-och-nordafrika?c=Palestinska%20områdena s. 22, 140510 
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1.2 SEAPPI 

EAPPI startades i augusti 2002 efter en förfrågan till KV ifrån kyrkoledare i Jerusalem 

om internationell närvaro, skriver följeslagarprogrammet hemsida. Sedan starten har 

fler än 1000 följeslagare sänts till området för den internationella delen av programmet 

och Sverige har genom SKR sänt cirka 200 deltagare. SKR leder SEAPPIs arbete i 

samarbete med 12 organisationer och kyrkor. På hemsidan står det att  

 
”Huvudmålet var att få ett slut på ockupationen och våldet. I det arbetet skulle följeslagarna 

vara en internationell närvaro som kunde visa solidaritet och stärka de lokala kyrkorna och de 

palestinska och israeliska krafter som verkar för fred. Allt med grund i folkrätten och ickevåldets 

ideologi.17 Vidare beskrivs det att “Syftet med följeslagarnas närvaro är att dämpa våld och att 

främja respekten för folkrätten. Genom praktisk solidaritet stöds utsatta grupper – såväl 

palestinier som israeler”.   

 

 Följeslagarna är opartiska och tar inte ställning för varken israelerna eller 

palestinierna, enligt följeslagarprogrammets hemsida. De försöker som en 

utomstående part stödja och arbeta för konfliktens lösning. Dock är inte följeslagarna 

neutrala vad det gäller brott mot folkrätten. Följeslagarna är på plats mellan tre till fyra 

och en halv månader. Finansieringen för följeslagarprogrammet kommer i huvudsak 

från SIDA (Styrelsen för Internationellt utvecklingsarbete) genom Consolidated 

Appeals Process (CAP) i Jerusalem som leds av UNOCHA som är ett FN organ som 

samordnar arbetet för humanitär hjälp i ett område i konflikt. Följeslagarna skriver 

regelbundet reserapporter som en del av sina arbetsuppgifter. Där kommer 

följeslagarnas upplevelser och erfarenheter till uttryck i skrift. De sammanställs på 

olika sätt, exempelvis som texter i två skrifter som följeslagarprogrammet gett ut samt 

som reseberättelser/-rapporter på SKR hemsida.18 

 I fortsättningen kommer den nationella och internationella delen av 

följeslagarprogrammet unisont återges i detta arbete som SEAPPI, detta på grund av 

att det är det nationella programmet som har publicerat skrifterna med de svenska 

följeslagarnas reseberättelser, vilka är primärmaterial i denna C-uppsats. 

                                                
17 http://foljeslagarprogrammet.se/om-foljeslagarprogrammet/historik/ 140315 
18 http://foljeslagarprogrammet.se/om-foljeslagarprogrammet/ 140320 
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1.3 Neutralitet/Opartiskhet 

Viktigt för denna uppsats är att tydligt definiera vad som menas med neutralitet och 

opartiskhet samt vad som skiljer dessa två begrepp åt, vilket redogörs under avsnittet 

om teori. Det är Slims (2012) perspektiv som kommer vara utgångspunkten i denna 

uppsats vad det gäller neutralitet och opartiskhet. 19 

 

1.4  Non-Governmental Organization (NGO) 
 

Götz (2008) definierar Non-Governmental Organization (NGO) som en demokratiskt 

organiserad internationell eller nationell organisation som inte skapats av en stat eller 

av ett mellanstatligt avtal. Den består av civila volontärer och är icke vinstdrivande 

samt arbetar på lokal, nationell eller internationell nivå för att stödja allmännyttan.20 

1.5 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Syftet med denna C-uppsats är att undersöka hur SEAPPI förhåller sig till den 

asymmetriska konflikten mellan Israel och palestinierna med fokus på begreppen 

neutralitet och opartiskhet. Följeslagarna ska inte ta ställning i konflikten, ej heller 

vara neutrala vad det gäller brott mot folkrätten under sitt uppdrag på plats. SEAPPI 

har publicerat två skrifter Med våra egna ögon och I väntan på freden som innehåller 

följeslagarnas reseberättelser/-rapporter som bland annat beskriver följeslagarnas 

upplevelser och erfarenheter av det praktiska arbetet i konfliktområdet. Genom att 

analysera dessa publikationer blir det indirekt organisationen som analyseras, eftersom 

följeslagarna är programmets redskap vilka ska förverkliga dess mål och syfte i sitt 

praktiska arbete. 

                                                
19 Slim, Hugo. Relief agencies and moral standing in war: Principles of humanity, neutrality, 
impartiality and solidarity. Development in Practice, 7:4 (1997): 342-352.  
20 Götz, Norbert. Reframing NGOs: The Identity of an International Relations Non-Starter. European 
Journal of International Relations Vol. 14 no. 2 (2008): 231-258. 
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 För att koppla undersökningen till tidigare forskning analyseras texterna 

avslutningsvis utifrån de fyra vetenskapliga artiklarna som inkluderats för att få en bild 

av SEAPPI som en NGO och dess roll i konflikten. 

 Frågeställningar:  

• Vilka positioner av neutralitet och opartiskhet i förhållande till parterna 

kommer till uttryck i följeslagarnas berättelser?  

• Går det att utifrån Slims perspektiv om neutralitet och opartiskhet dra 

slutsatserna efter denna uppsats undersökning och analys att SEAPPI är 

neutralt och opartiskt? 

• Vilken bild går det att få av SEAPPI som en NGO i konflikten? 

1.6 Material och avgränsningar  

1.6.1 Primär- och sekundärmaterial 

Primärmaterialet som kommer att användas är de två skrifter som 

följeslagarprogrammet gett ut; Med våra egna ögon (2006) och I väntan på freden 

(2012). Detta material bör ge svar på frågeställningen eftersom skrifterna innehåller ett 

urval av reseberättelser/-rapporter om situationer, erfarenheter och upplevelser som 

följeslagarna återgett om sitt praktiska arbete på plats i konfliktområdet. I det fortsätta 

arbetet kommer dessa reseberättelser/-rapporter att benämnas som texten/texter. 

 Databasen Lubsearch på Lunds Universitets biblioteks hemsida användes för sökning 

efter tidigare forskning (140328). De sökord som användes var NGO Israel-Palestine. 

Sökningens resultat blev fyra vetenskapliga artiklar som ger en bild av NGOs roll i 

konflikten, historiskt och i nutid, vilka kommer att utgöra mitt sekundärmaterial. 

Dessa kommer att redovisas under avsnittet tidigare forskning och litteratur. Vidare 

sekundärmaterial kommer att bestå av en vetenskaplig artikel som valts ut för att visa 

ett teoretiskt perspektiv om neutralitet och opartiskhet. Denna artikel presenteras under 

avsnittet teori.  
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1.6.2 Avgränsningar 

Det primärmaterial jag valt att använda mig av är två skrifter som 

följeslagarprogrammet gett ut, Med våra egna ögon (2006) och I väntan på freden 

(2012). Totalt finns det tjugonio texter i skrifterna och samtliga ingår i undersökningen 

inledningsvis. Redogörelse för urvalet av inkluderade texter för analysen återfinns 

under avsnittet Metod. Jag hade kunnat inkludera andra reseberättelser/-rapporter som 

publicerats på SEAPPIs och EAPPIs hemsidor men av utrymmesskäl har jag valt att 

avgränsa mig till dessa två skrifter. 

 Vid sökningar har jag utan framgång inte funnit ytterligare vetenskaplig forskning 

om SEAPPI eller forskning i relation till SEAPPI, vilket gör sekundärmaterialet 

naturligt avgränsat. 
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2 Teori och metod 

2.1 Teori 

Teorin som valts är Slims perspektiv på neutralitet och opartiskhet. Detta för att få en 

vidare förståelse vad begreppen innefattar och vad som skiljer dem åt, svårigheterna 

och möjligheterna med dessa två begrepp samt de problem NGO kan ha med 

begreppen. Detta är intressant i relation till SEAPPIs fastställda mål som tidigare 

redogjorts för. Jag ämnar undersöka hur SEAPPI förhåller sig i asymmetriska 

konflikten mellan Israel och palestinierna med fokus på begreppen. Detta är kopplat 

till uppsatsens syfte samt att undersöka vilka positioner av neutralitet och opartiskhet i 

förhållande till parterna som kommer till uttryck i följeslagarnas texter vilket leder till 

min frågeställning. Detta perspektiv är ingen uttrycklig teori utan ett ”glasögons-” 

perspektiv för att undersöka utvalt material. 

 Vad det gäller perspektivet som teori så kan kritik riktas mot att den ger en ensidig 

syn på begreppen opartiskhet och neutralitet liksom de svårigheter som NGO möter 

med dessa begrepp. Artikeln är vetenskaplig, skriven av Hugo Slim och publicerad i 

Development in Practice.21 Enligt artikeln är han bland annat internationell rådgivare 

till brittiska Röda Korset. Vidare har han en masters examen i politik och arbetar som 

forskare vid University of Oxford.22 Inget resultat gavs vid sökning på Google 

(140423) om författarens politiska åsikt eller religiösa inriktning vilket kan ifrågasätta 

hans perspektiv men då artikeln är generell och ger, enligt min tolkning, en nyanserad 

bild, finner jag den relevant och trovärdig. Publikationen Development in Practice 

uppger sig vara en skrift som ger ut referensgranskade artiklar. Enligt skriftens 

hemsida erbjuder den analyser och forskning med verklighetsrelevans i relation till 

utveckling och humanitärism. Det går inte utläsa om tidningen har en religiös, genus, 

kulturell, social eller politisk inriktning men den utger sig för att inte ha det.23 

                                                
21 Slim, Hugo. Relief agencies and moral standing in war: Principles of humanity, neutrality, 
impartiality and solidarity. Development in Practice, 7:4 (1997): 342-352.  
22 http://www.politics.ox.ac.uk/index.php/profile/hugo-slim.html 140510 
23 http://www.developmentinpractice.org/about-dip/about-journal/about-journal 140510 
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 Slim (1997) redogör i sin artikel för de moraliska svårigheterna för internationella 

humanitära arbetare, hur neutralitet och opartiskhet används i praktiken. De främsta 

principerna vid fredsoperationer uppger författaren vara neutralitet, solidaritet, 

humanitet och opartiskhet. Debatten rörande dessa principer handlar om den moraliska 

position eller ståndpunkt som tredje parter exempelvis NGO i konflikter tar, uppger 

författaren. Som en del av tredje part i en konflikt med orättvisor och våld är 

utmanande och ansträngande personligen för hjälparbetare. Att få utföra sitt arbete 

med internationell legitimitet och moralisk övertygelse är av yttersta vikt för deras 

moral liksom för de civila som inte strider – vilka är de som hjälparbetarna arbetar för, 

skriver författaren. Hjälparbetarna har ett problematiskt uppdrag då de försöker göra 

något i sig svårt; att representera fred och humanitära värderingar i ett samhälle präglat 

av våld och omänskliga åsikter, enligt författaren. Ledarskapet i samhället som 

hjälparbetarna verkar i kan se dessa värderingar som hot eller draghjälp till fienden. 

Det blir en prövande position som tredje part hamnar i då de kan tas emot motstridigt, 

menar författaren. De kan hyllas eller vara erkända av delar av parterna till konflikten 

men även mötas med misstänksamhet av nyckelsektorer bland de stridande parterna. 

De koncept som tredjeparterna använder idag för att utmärka sin position i konflikter 

med humanitet, opartiskhet, solidaritet och neutralitet, uppger författaren, kommer 

ifrån Röda Korsets ledande principer. Problemet är att dessa begrepp är väldigt 

abstrakta, dess användning och förståelse av begreppen behöver förtydligas.24  

 Neutralitet ses nu av många NGOs som inte önskvärt eller ouppnåeligt i praktiken 

därför att biståndshjälp blir frekvent manipulerat, skriver Slim. Men för hjälparbetare 

som tror på dessa värderingar är neutralitet ett sätt att nå humanitära ideal i en miljö 

som är avigt inställd till dessa. Röda Korset definierar, enligt författaren, neutralitet 

som sin tredje grundläggande princip:  

”In order to continue to enjoy the confidence of all, the Movement may not take 

sides in hostilities or engage at any time in controversies of a political, racial, 

religious or ideological nature.”.  

 Författaren skriver att det finns tre nyckelingredienser för en neutral position; 

avstående, prevention och opartiskhet. Att vara en avstående organisation handlar om 

att inte ta ställning eller vara delaktiga i militära eller ideologiska strider. Prevention 

                                                
24 Slim, Hugo. Relief agencies and moral standing in war: Principles of humanity, neutrality, 
impartiality and solidarity. Development in Practice, 7:4 (1997): 342-352.  
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innebär att organisationen försäkrar sig om att ingen av parterna kan använda 

organisationen till sin fördel. Slutligen innebär opartiskhet att organisationen ställer 

lika villkor på parterna i kontakten med dem. Därefter kan neutralitet stå för en 

skyldighet att avstå från någon handling i en konfliktsituation som kan tolkas som att 

gynna en part i konflikten eller riskera en annan part, anger författaren. Det svåra för 

hjälparbetare är just tolkningen vid agerande och händelser, exempelvis legitim hjälp 

till ena parten kan ses som hjälp i konflikten till den parten av den andra parten i 

konflikten, enligt författaren. Opartiskhet måste därför bevisas i praktiken genom stort 

fasthållande till principerna om avstående, prevention och opartiskhet. De NGO som 

frångått neutralitet har hänvisat till två skäl, anger författaren; att inte behöva stå tysta 

vid grova kränkningar av mänskliga rättigheter samt problemet med manipulation av 

förnödenheter då stridande och civila är ofta mixade i konflikterna idag. Men, menar 

författaren, neutralitet kan stoppa en organisation från att välja sida och skydda det 

från officiell kritik, men det hindrar inte en organisation från att ha en principiell 

hållning, baserade på fastställda ideal. NGOs som tagit avstånd från neutralitet har 

istället ställt sig bakom opartiskhet. Röda Korset definierar, enligt författaren, 

opartiskhet som att en organisation;  

”makes no discrimination as to nationality, race, religious beliefs, class or 

political opinions. It endeavours to relieve the suffering of individuals, being 

guided solely by their needs, and to give priority to the most urgent cases of 

distress”.  

 Principen om opartiskhet, menar författaren, är byggd på två pelare; icke-

diskriminerande av person och proportion av behov. Alltså ska det vara människors 

likhet men att de har olika behov som ska styra den opartiske hjälparbetares beslut. 

Det som gjort att flera NGO och FN styrkor ställt sig bakom begreppet opartiskhet är 

att de får ta ställning inom överenskomna värderingar. Därmed får NGO behålla 

humanitära värderingar men samtidigt belysa övergrepp på mänskliga rättigheter och 

rikta kritik mot ageranden men inte mot individer eller grupper, med andra ord 

opartiskhet mot personer men partiskhet mot deras ageranden, uppger författaren. 

Förutom en önskan att klargöra humanitära principer, finns där en annan viktig orsak 

till varför en klar uppfattning av de moraliska positionerna tredje part står för i 

konflikt, är att det påverkar personalens moral, skriver författaren vidare. Det är 

oerhört svårt och krävande för individer att vara en tredje part bland hänsynslös 

grymhet och våld som finns i många konflikter. En individ kan trots klarhet om syfte 
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känna hämnd/vedergällning som åskådare vid övergrepp genom känslor som ilska, 

frustration och maktlöshet, uppger författaren. Som bäst blir de en liten del av humana 

värderingar bland våld. Då blir det extra viktigt att hjälparbetare vet vad 

organisationen står för och dess position som tredje part. Utmaningarna för NGOs är 

att klargöra begrepp som opartiskhet och neutralitet för att begreppen ska vara legitima 

och effektiva i konflikter, enligt författaren.25 26 Författaren tar även upp begreppen 

solidaritet och humanitet i sin artikel men de ingår inte i ramen för denna uppsats och 

har därför inte inkluderats i teorin. 

 Slims ovan beskrivna resonemang av neutralitet och opartiskhet är de principer som 

uppsatsen kommer att fokusera på. Detta är för mig intressant då det jag vill undersöka 

är hur oberoende SEAPPI är i sitt arbete, utifrån neutralitet och opartiskhet.  

2.2 Metod 

Metoden som valts i denna uppsats är textanalys med inriktning innehållsanalys. 

Texter relaterar till människor och grupper av dem på varierande sätt samt texterna 

speglar föreställningar som är både medvetna och omedvetna som människorna där 

texten uppkom har, enligt Bergström och Boréus (2005). Texter blir intressanta då de 

används för att undersöka individers eller gruppers relationer som ligger utanför 

texterna. Vid tolkningen av text framkommer fem element som är av vikt; det 

sammanhang texten producerats, mottagaren, uttolkaren vilken kan vara student eller 

forskare, texten samt avsändaren.27  

 Innehållsanalys är särskilt användbart i de analyser där sättet att gå tillväga är att 

”räkna förekomsten av eller mäta, vissa företeelser i en text”, uppger Bergström och 

Boréus, och kan användas på alla sorters texter. Innehållsanalys är även användbart för 

                                                
25 Slim, Hugo. Relief agencies and moral standing in war: Principles of humanity, neutrality, 

impartiality and solidarity. Development in Practice, 7:4 (1997): 342-352  
26 För liknande resonemang se Donald (2003) 
Donald, Dominick. Neutral Is Not Impartial: The Confusing Legacy of Traditional Peace Operations 

Thinking. Armed Forces & Society Vol. 29, No. 3, (Spring 2003): 415-448. 
27 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 

textanalys. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2005: 15 och 24. 
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att beskriva innehållet i en text på ett systematiskt sätt. Det som räknas kan vara 

exempelvis uttryck eller ords förekomst i en text eller hur ofta en företeelse nämns för 

att undersöka en text innehåll och tolka dess innebörd. Det man vill få fram är även 

innebördsaspekterna i en text för att finna i materialet ett mönster för att exempelvis 

jämföra texter. Det för att få fram vad som rätt ut kommer till uttryck men även det 

som inte uttrycks. Efter det sammanställs resultatet genom exempelvis räkna de 

noteringar som gjorts, hur frekvent uttryck/ord förekommer samt tolkningen av dess 

innebörd. Kritik som riktas mot innehållsanalys är att det inte är i alla fall som 

förekomsten av ett ord eller företeelse i en text som räknas som mer betydande eller 

dominerande i textens sammanhang. Ofta är det dessutom det uttalade snarare än det 

outtalade som kommer fram och visas på i en innehållsanalys. Det synliggörs inte 

heller skillnader mellan tid och material.28 

 Alvesson och Sköldberg (2008) anger att det finns olika sorters källor, exempelvis 

berättande källor och kvarlevor. Med kvarlevor åsyftas varje källa som inte kunnat 

förvrängas subjektivt. Berättande källa å andra sidan innebär att informationen 

passerar genom ett subjektivt medium, med det kommer att en berättelse uttrycker en 

händelse och styrker att händelsen ägt rum. Viktigt är också med berättande källor att 

komma ihåg uppgiftslämnarens intresse av att vinkla informationen medvetet eller 

omedvetet samt ha i åtanke vem som talar med vilket syfte.29 

 Anledningen till mitt val av innehållsanalys som metod är att jag vill 

förutsättningslöst undersöka och analysera texterna i de skrifter som SEAPPI gett ut. 

Att följeslagarna inte ska ta ställning för varken israelerna eller palestinierna samt inte 

vara neutrala vad det gäller brott mot folkrätten, kan komma till uttryck på flera olika 

sätt. Språket i texterna blir viktigt som framhävs av innehållsanalys. Genom att på ett 

systematiskt sätt undersöka hur följeslagarna uttrycker sina erfarenheter och 

upplevelser med förekomsten av utvalda ingredienser/uttryck, därefter analysera och 

tolka innebördsaspekterna av vad texten beskriver eller uttrycker utifrån uppsatsens 

frågeställning och syfte få fram följeslagarens olika positioner av neutralitet och 

                                                
28 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2005: 43-78. 

29 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 
2:a uppl. Danmark: Studentlitteratur, 2008: 221-225. 
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opartiskhet. Det jag söker efter är det som både uttrycks rätt ut i de två böckerna och 

det som inte uttrycks. 

 Källkritik som enligt mig kan riktas mot primärmaterialet är att det är en berättande 

källa och i enlighet med Alvesson och Sköldberg (2008) så styrker följeslagarnas 

reserapporter att en händelse ägt rum men det gäller som läsare/forskare att ha i åtanke 

att beskrivningen av händelsen kan ha medvetet eller omedvetet vinklats och berättats 

med oklart syfte. Vidare så vid tolkningen av texten så är även enligt mig det 

sammanhang texten producerats, mottagaren, uttolkaren vilken kan vara student eller 

forskare, texten samt avsändaren viktigt att ha i åtanke i enlighet med Bergström och 

Boréus (2005). Sammanhanget som texten producerats är i ett konfliktområde, 

mottagaren och tolkaren är jag som läsare/student och avsändaren är följeslagaren 

indirekt SEAPPI. Detta källkritiska resonemang kommer jag ha med mig när jag 

undersöker och analyserar texterna. 

 Inledningsvis märks de två skrifterna med bok A och bok B, utifrån publicerings år 

och därefter kodas texterna numeriskt med 1-29. Undersökningen delas vidare upp i 

olika faser av innehållsanalytisk metod, vilka rankas i arbetsgång. Under fas 1 

undersöks om orden neutralitet eller opartiskhet förekommer fullt utskrivet i texterna. 

Vid fas 2 analyseras alla texterna utifrån om det som beskrivs i texterna är ett aktivt 

deltagande från följeslagaren. De texterna som enligt min tolkning inte beskriver 

följeslagarens aktiva deltagande exkluderas från denna undersökning. Då det är analys 

av vilka positioner av neutralitet och opartiskhet i förhållande till parterna som 

kommer till uttryck i texterna jag vill undersöka så faller de texter bort från 

undersökningen som enbart beskriver ett möte med människor eller återberättar något 

utan att följeslagaren ha varit delaktig/agerat. De texter som beskriver aktivt 

deltagande från följeslagaren benämns i fortsättningen som de utvalda texterna. 

Därefter analysera vid fas 3 förekomst i de utvalda texterna något som kan tolkas som 

neutralitet utifrån Slims perspektiv, för att följas av analys vid fas 4 något som kan 

tolkas som opartiskhet utifrån Slims perspektiv. Avslutningsvis för fas 5 delas de 

utvalda texterna in i två kategorier: de texter som enligt analysen beskriver en händelse 

kopplat till neutralitet (a-c) samt de texter som enligt analysen kopplas till opartiskhet 

(I-XII). Texterna kommer fortsättningsvis att benämnas som tidigare med detta tillägg, 

exempelvis A:8:a och B:29:XII så de kan spåras bakåt i undersökningen och analysen. 

I denna fas analyseras de utvalda texterna utifrån hur följeslagaren uttrycker sitt aktiva 

deltagande i relation till Slims perspektiv på neutralitet och opartiskhet. Denna analys 



 

 16 

görs utifrån utvalda nyckelingredienser från neutralitet och nyckeluttryck för 

opartiskhet, vilket beskrivits under avsnittet teori, som jag finner representativa.  

 Följande nyckelingredienser och nyckeluttryck för innehållsanalys från Slims 

perspektiv är valda: 

Neutralitet: avstående och prevention. (Opartiskhet har inte inkluderats i denna 

analysdel av neutralitet då det analyseras separat enligt nedan).  

Opartiskhet: icke-diskriminerande av person och proportion av behov. 

 För att koppla undersökningen till tidigare forskning analyseras texterna 

avslutningsvis utifrån de fyra vetenskapliga artiklarna som inkluderats för att få en bild 

av SEAPPI som en NGO och dess roll i konflikten. 
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3 Litteraturöversikt och tidigare 
forskning 

Mitt primärmaterial utgörs av två skrifter Med våra egna ögon (2006)30 och i väntan 

på freden (2012) 31 som SEAPPI och SKR gemensamt publicerat med ekonomiskt 

bidrag från SIDA. Dessa innehåller texter som följeslagarna skrivit där de beskriver 

sina upplevelser och erfarenheter i konfliktområdet.  

 Jag ämnar analysera och tolka texterna för att se om följeslagarna arbetar utifrån ett 

neutralitets- och opartiskhetsperspektiv kopplat till min frågeställning. Det kan anses 

vara ett vinklat material eller ifrågasättas då det är SEAPPI som publicerat skrifterna 

samt att det inte redogörs i vilket syfte. Det framkommer inte hur urvalet av texter som 

ingår i skrifterna gjorts liksom vilka som inte inkluderats och anledningen till detta. 

Författare till texterna är följeslagare, vilka är av olika kön, ålder, yrke, både med och 

utan religiös anknytning samt med olika placeringar i den aktuella konflikten. Den 

gemensamma nämnaren är att de åker som representanter för Kyrkornas Världsråd och 

de är införstådda med detta. Det är inget krav att följeslagarna har religiös anknytning 

eller är kristna. I och med att följeslagarna i texterna beskriver upplevelser och 

erfarenheter under sin vistelse i konfliktområdet, bör det utgöra ett tillämpligt underlag 

för min undersökning. Att det är följeslagarna själva som skrivit de texter som de två 

skrifter utgörs av kan också vara problematiskt. Jag ser skrifterna som relevant 

material trots att det blir subjektivt, för SEAPPI borde kritiserats om materialet var 

felaktigt samt att svårigheter följeslagarna upplevt under sina uppdrag inkluderats. Då 

inget annat anges utgår jag ifrån att texterna är en förstahandskälla då följeslagarna 

beskriver vad de upplevt. Dock ställer jag mig undrande till varför SEAPPI inte 

redogör för hur reserapporterna valts ut för att ingå i de två skrifterna och på vilka 

grunder andra rapporter valts bort samt ifall följeslagarna eller SEAPPI har intresse av 
                                                
30 Noord, Johannes – Månsson, Anette – Lilja, Johanna – Furubacken, Emanuel. (red.). Med våra egna 
ögon – berättelser från följeslagare i Palestina och Israel. Danderyd: Sveriges Kristna råd, 2006. 

31 Hallin, Karin – Lilja, Joanna – Petersson, Johanna – Wassholm, Johanna. (red.). I väntan på freden - 
Rapporter från följeslagare i Palestina och Israel. Sundbyberg, Sveriges Kristnas Råd, 2012. 
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att lyfta fram viss information. Det bli indirekt SEAPPI som analyseras i denna 

uppsats då följeslagarna är dem som genomför målsättningarna och syftet som 

programmet har och blir därmed ett redskap för SEAPPI. 

 Sekundärlitteratur är fyra vetenskapliga artiklar skrivna av Walid (2012)32, Pundak et 

al (2012)33, Daiq (2005)34 samt Aggestam (2001)35 för att få en överblick över tidigare 

forskning om NGO i Israel-Palestina konflikten samt en bild av NGOs roll där, 

historiskt och i nutid. Vad det gäller sekundärmaterialet är det ett problem att det inte 

finns någon forskning om SEAPPI. De fyra vetenskapliga artiklarna kan utgöra ett 

problem då dessa ger en ensidig syn på NGOs roll i konflikten.  

 Tre av artiklarna har publicerats i Journal of Politics, Economics and Culture 36. Den 

första artikelns författare är Salem Walid som enligt artikeln är sedan 1993 direktor för 

Center for Democracy and Communal Development (CDCD) i östra Jerusalem och 

undervisar vid Al-Quds universitet i Jerusalem i mänskliga rättigheter och demokrati. 

Han har publicerat ett flertal böcker och artiklar i dessa ämnen.37 Den andra artikelns 

är skriven av tre författare vilka är Ron Pundak, Anat Nun-Ben och Lior Finkel. 

Pundak uppges enligt artikeln vara medordförande för Palestinian-Israeli Peace NGO 

forum och är en av skaparna till Oslo avtalet. Vidare beskrivs Anat Nun-Ben som den 

israeliska projektledaren för Palestinian-Israeli Peace NGO forum och Lior Finkel 

uppges vara den israeliska koordinatorn för Palestinian-Israeli Peace NGO forum.38  

 Palestinian-Israeli Peace NGO forum är enligt sin hemsida en plattform som främjar 

interaktion och samarbete mellan israeliska och palestinska NGO och grundades 2006 
                                                
32 Walid, Salem. Civil Society in Palestine: Approaches, Historical Context and the Role of the NGOs, 
Journal of Politics, Economics and Culture Vol. 18 issue 2/3 (2012): 17-23. 
33 Pundak, Ron; Ben-Nun, Anat; Finkel, Lior. More Relevant Than Ever: People-to-People 
Peacebuilding Efforts in Israel and Palestine. Journal of Politics, Economics & Culture Vol. 18 Issue 
2/3 (2012): 46-53. 
34 Daiq, Ismail. Palestinian Civil Society and the Peace Programs. Journal of Politics, Economics & 
Culture Vol. 12 Issue 1 (2005): 26-32. 
35 Aggestam, Karin. From theory to practice: Temporary International Presence in Hebron (TIPH). 
Cambridge Review of International Affairs 14:2 (2001): 53-69. 
36 Walid, Salem. Civil Society in Palestine: Approaches, Historical Context and the Role of the NGOs, 
Journal of Politics, Economics and Culture Vol. 18 issue 2/3 (2012): 17-23. 
Pundak, Ron; Ben-Nun, Anat; Finkel, Lior. More Relevant Than Ever: People-to-People Peacebuilding 
Efforts in Israel and Palestine. Journal of Politics, Economics & Culture Vol. 18 Issue 2/3 (2012): 46-
53. 
Daiq, Ismail. Palestinian Civil Society and the Peace Programs. Journal of Politics, Economics & 
Culture Vol. 12 Issue 1 (2005): 26-32. 
37 Walid, Salem. Civil Society in Palestine: Approaches, Historical Context and the Role of the NGOs, 
Journal of Politics, Economics and Culture Vol. 18 issue 2/3 (2012): 17-23. 
 
38 Pundak, Ron; Ben-Nun, Anat; Finkel, Lior. More Relevant Than Ever: People-to-People 
Peacebuilding Efforts in Israel and Palestine. Journal of Politics, Economics & Culture Vol. 18 Issue 
2/3 (2012): 46-53. 
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av bland annat Ron Pundak för att samarbeta, organisera och öka ansträngningarna 

från fredsorganisationer från båda parter med målet att få ett slut på konflikten och den 

israeliska ockupationen.39 Ismael Daiq är författaren till den tredje artikeln om NGOs 

roll i Israel-Palestina konflikten. I artikeln uppges han vara general direktör för 

Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC).40 Palestinian Agricultural Relief 

Committees är enligt sin hemsida en organisation som har fokus på jordbruk och 

landsbygd utveckling samt nationell befrielse och social rättvisa.41 Den fjärde artikeln 

är publicerad i Cambridge Review of International Affairs 42. Författaren till denna är 

Karin Aggestam. Hon är enligt Aggestam och Höglund et al (2012) forskare i 

statsvetenskap vid Lunds Universitet och föreståndare för freds- och konfliktforskning 

vid samma universitet med inriktning bland annat på Israel-Palestina konflikten.43  

 Walid (2012) uppger att för palestinierna så har NGOs roll främst varit att övervaka 

val och övergrepp mot mänskliga rättigheter, öka människors medvetenhet i frågor 

som mänskliga rättigheter och demokrati, hälsoinformation och ge service inom 

utbildning, hälsa, jordbruk, organisera icke-våld protester mot ockupationen samt 

lobbying internationellt. Olika NGO har arbetat med dessa frågor kopplat till bistånd 

och välgörenhet under 1980- och 1990-talet. Efter 1994 växte NGOs roll, skriver 

författaren vidare, med service inom hälsa och utbildning. Civilsamhället omfattade 

också frågor rörande demokrati, mänskliga rättigheter, icke-våld, utveckling och 

skapandet av institutioner. Ett bakslag kring 2000 vid andra Intifadan med politiskt 

våld gjorde att NGOs fick fokusera på katastrofhjälp. Efter Hamas vinst i valet 2006 

och övertog Gaza 2007 delades civilsamhället i tre delar; de som bestod av liberala 

oberoende demokratiska organisationer, de som stödde Hamas och de som stöttade PA 

(palestinska myndigheten) i Ramallah.44 

 Enligt Pundak et al (2012) har fredsskapande försök genom människor-till-

människor alltid varit av stor vikt för att nå en israelisk-palestinsk fred. Det har varit 
                                                
39 http://www.peacengo.org/en/OverviewAndHistory 140423 
40 Daiq, Ismail. Palestinian Civil Society and the Peace Programs. Journal of Politics, Economics & 
Culture Vol. 12 Issue 1 (2005): 26-32. 
41 http://www.pal-arc.org/wwa.html 140423 
42 Aggestam, Karin. From theory to practice: Temporary International Presence in Hebron (TIPH). 
Cambridge Review of International Affairs 14:2 (2001): 53-69. 
43 Aggestam, Karin – Höglund, Kristine. (red.). Om krig och fred. En introduktion till freds- och 
konfliktstudier. Lund: Studentlitteratur, 2012: 9. 
 
 
44 Walid, Salem. Civil Society in Palestine: Approaches, Historical Context and the Role of the NGOs, 
Journal of Politics, Economics and Culture Vol. 18 issue 2/3 (2012): 17-23. 
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svårt efter 2000 då händelser försvårat fredsprocessen och skapat psykologiska 

barriärer mellan folken. Exempel på detta är palestinier som pressas till att inte 

samarbeta med israeler och att israeliska NGO inte ses som legitima av den israeliska 

högern utan utmålas som förrädare och anti-Israel. Övriga utmaningar är Hamas 

maktövertag, eskaleringen av våldet, byggandet av bosättningar och murar samt 

ockupationen av Västbanken. Detta skapade misstro och rädsla hos parterna. NGOs 

och aktivister arbetar för att lägga en grund för en israelisk-palestinsk fred på båda 

sidor, skriver författarna. Gräsrotsaktiviteter är viktiga för att fred ska accepteras och 

genomföras, trots att fred beslutas av statstjänstemän på högsta nivå, exempelvis 

genom att mobilisera folken och sätta press på statstjänstemän genom gemensamma 

arrangemang, demonstrationer och lobbying, anger författarna. Människor som arbetar 

på gräsrotsnivå kan även visa att fred är möjligt, att båda sidor vill ha fred samt att den 

andra sidan är mänsklig. Målet med att båda parterna får träffas är att visa att det finns 

någon att förhandla med, att en två-stats lösning är möjlig, att få ett stopp på 

ockupationen är av intresse för båda parter samt få dem att inse att fred är 

genomförbart.45 

 Daiq (2005) anger att förbindelsen mellan NGO och olika fredsprogram kommer 

ifrån NGOs närvaro, vilka är centrala i olika aspekter för palestinierna – politiska, 

sociala, ekonomiska och för utvecklingen av samhället. Enligt författaren täcker 

palestinska NGOs över 70 % av servicetjänster som utbildning och hälsa. Dessa 

framgångar har gjort att NGOs legitimitet och närvaro ökat i bakgrunden av politiska 

och sociala utmaningar. Efter första Intifadan så har NGOs arbete präglats av 

händelser som exempelvis Oslo-avtalet och palestiniernas kamp för att få en stat.46   

 Aggestam (2001) har undersökt ett civilt uppdrag (civil mission) som heter 

Temporary International Presence in Hebron (TIPH) där författaren själv haft ett 

uppdrag utifrån fredsbevarande insatser som kan vara alltifrån militära operationer till 

observationer och övervakning och de utmaningar som kommer med fredsbevarande 

insatser. Författaren uppger att TIPH belyser svårigheterna med asymmetriska 

fredsförhandlingar och externa parters roll, är en fredsbevarande insats med uppgift att 

assistera och observera förverkligandet av överenskomna avtal. I en asymmetrisk 
                                                
45 Pundak, Ron; Ben-Nun, Anat; Finkel, Lior. More Relevant Than Ever: People-to-People 
Peacebuilding Efforts in Israel and Palestine. Journal of Politics, Economics & Culture Vol. 18 Issue 
2/3 (2012): 46-53. 
46 Daiq, Ismail. Palestinian Civil Society and the Peace Programs. Journal of Politics, Economics & 
Culture Vol. 12 Issue 1 (2005): 26-32. 
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konflikt är parterna mer benägna att se konflikten som ett ”zero-sum game”/”one 

winner and one loser” vilket ökar sannolikheten för destruktiva strategier. Det kan ta 

sig i uttryck att den svagare parten driver strategier för att kompensera för politiskt, 

militärt eller ekonomiskt ojämlikhet, söker internationellt erkännande och legitimitet 

för sin position i konflikten eller avvisar en överenskommelse som andra parten vill 

ha. Exempel som författaren ger är Palestinian Liberation Organisation (PLO) som 

länge försökt få erkännande som palestiniernas legitima representanter. Ett sätt att 

väga upp för maktasymmetrin vid förhandlingar är att en tredje part involveras. En 

annan faktor som styr en tredje parts intervention är våldets intensitet i konflikten, 

exempelvis kränkningar av mänskliga rättigheter och etnisk rensning, anger 

författaren. Ofta är det civila som drabbas i en konflikt vilket leder till att det 

internationella samfundet vädjar till tredje part. Vissa principer och normer inom 

fredsbevarande insatser har definierats om och omvandlats, exempelvis opartiskhet, 

timing, syfte och våldsanvändning. Opartiskhet skiljer sig från neutralitet, uppger 

författaren, trots att gränsen kan anses vara otydlig. Med neutralitet menas en objektiv 

och opartisk hållning till konflikten av den tredje parten utan direkta intressen, 

företräden eller förhandlingskapacitet. En opartisk tredje part har möjlighet att påverka 

parterna så länge det görs objektivt och i enlighet med dess mandat, enligt författaren. 

Enligt Israel är inte FN en opartisk aktör genom sina resolutioner mot Israel i General 

församlingenTIPH är accepterad av båda parter genom att både PLO och israeliska 

regeringen kom överens om en temporär närvaro av internationella observatörer i 

Hebron som inte har koppling till FN. TIPH leds av Norge, Italien, Sverige, Turkiet, 

Schweiz och Danmark. Mandatet är att assistera i rapportering och övervakning av 

situationen i Hebron för att öka palestiniernas känsla av säkerhet. Detta utifrån 

internationella mänskliga rättigheters standard. Styrkan hos TIPH ligger i att de 

erkänns av båda parter och den rapporterar incidenter till båda sidor i konflikten, anger 

författaren. Detta genom bland annat dokumentation i form av foton och videor men 

de tillåts inte att gå emellan i dispyter eller incidenter då TIPH inte har polisiära eller 

militära funktioner. Deras rapporter är hemliga för alla utom parterna och de länder 

som är delaktiga, vilket skapar trovärdighet då det blir mer förhandlingar och 

kommunikation mellan parterna. Nackdelen är att andra organisationer inte kan ta del 

av rapporterna, menar författaren. Neutralitet och opartiskhet är relevant med TIPH då 

dess mandat är att kompensera för ojämlikheten mellan parterna i konflikten. I 

praktiken har TIPH fått kritik för att luta mot palestiniernas sida, israeliska bosättare 



 

 22 

accepterar inte internationell närvaro och palestinierna uttrycker frustration att TIPH 

observerar och inte ingriper oftare. Enligt författaren kan inte TIPH agera på ett 

neutralt sätt utan strävar efter en opartisk praxis för att arbeta med de mål som 

formulerats i mandatet. Det viktigaste uppger författaren för en tredje part är att 

lyssna, ha kunskap om konflikten och visa empati för båda sidors ståndpunkter. 

Verkligheten som TIPH verkar i är att Israel fortfarande har bosättningar i Hebron och 

att fredsprocessen ständigt förändras. Ett problem som författaren ser är att de flesta 

medlemmarna i TIPH roterar var sjätte månad vilket gör kort minnet och otillräcklig 

planering. TIPH saknar också tvingande medel så att parterna följer 

överenskommelsen och mandatet är enbart tillämpbar på palestinierna och inte 

bosättarna.47 

                                                
47 Aggestam, Karin. From theory to practice: Temporary International Presence in Hebron (TIPH). 
Cambridge Review of International Affairs 14:2 (2001): 53-69. 
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4 Undersökning och analys 

Undersökning och analys är genomförd enligt beskriven innehållsanalytisk metod 

under avsnittet Metod samt redogörs under varje enskild fas enligt arbetsföljd nedan.  

 Fas 1. Alla tjugonio texterna analyserades utifrån om orden neutralitet och 

opartiskhet förekommer i texterna fullt utskrivna. Resultatet blev att ingenstans nämns 

orden neutralitet eller opartiskhet i texterna. 

 Fas 2. Texterna analyserades utifrån om följeslagaren i sin text beskriver/återger en 

situation som denne med aktiv närvaro deltagit, observerat och/eller dokumenterat 

(fotografera eller filma). Detta kopplat till min frågeställning om det i texterna går att 

se att det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (SEAPPI) arbetar 

utifrån en neutralitets och opartiskhet perspektiv i sitt praktiska arbete. Resultatet blev 

A:5, A:7, A:8, A:11, A:12, A:13, A:14, A:15 samt B:16, B:17, B:18, B: 27 och B:29. 

Fortsättningsvis kommer dessa texter benämnas som de utvalda texterna. De texterna 

som enligt analysen inte beskriver följeslagarens aktiva närvaro med deltagande, 

observerande eller dokumenterande (fotograferat eller filmat) exkluderas från denna 

undersökning då de inte tolkas som relevanta för uppsatsens frågeställning och syfte. 

Dessa texter är följande: A:1, A:2, A:3, A:4, A:6, A:7, A:9, A:10 samt B: 19, B:20, 

B:21, B:22. B:23, B:24, B:25, B:26 och B:28.  

 Fas 3 och 4. De utvalda texterna undersöktes för förekomst av något som kan tolkas 

som neutralitet utifrån Slims perspektiv på neutralitet (fas 3) eller något som kan 

tolkas som opartiskhet utifrån Slims perspektiv på opartiskhet (fas 4). Resultatet blev: 

För neutralitet: texterna A:8, A:13 och B:17 samt för opartiskhet: texterna A:5, A:8, 

A:11, A:12, A:13, A:14, A:15 samt B:16, B:17, B:18, B:27 och B:29. 

 Fas 5. Utvalda texter delas upp i två kategorier: de texter som vid analysen bedöms 

falla under neutralitet a-c och de texter som vid analysen bedöms falla under 

opartiskhet I-XII. Texterna kommer fortsättningsvis att benämnas som tidigare med 

detta tillägg, exempelvis A:8:a och B:29:XII så de kan spåras bakåt i undersökningen 

och analysen. 
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4.1 Neutralitet 

 I tre av texterna beskriver följeslagaren agerande vilket analysen kopplar till 

neutralitet. Första texten (A:8:a) beskrivs en konflikt mellan bosättare och palestinier, 

vilken kallas citronkriget. Den andra texten (A:13:b) beskrivs hur ekonomiskt och 

kulturellt viktiga olivträd för palestinier har förstörts av bosättare. I den tredje och sista 

texten inom neutralitet (B:17:c) beskrivs hur några palestinska skolbarn på väg hem 

ifrån skolan blir trakasserade av några bosättarflickor genom stenkastning och slag.  

 I undersökningen fann jag text som kan tolkas som neutralitet kopplat till 

nyckelorden avstående och prevention. Detta redovisas i ordningsföljd nedan, med 

efterföljande analys där även kopplingen till tidigare forskning och litteratur om NGOs 

arbete i konflikten analyseras. 

4.2 Avstående och prevention 

 

 I första texten A:8:a beskriver följeslagaren en konflikt i staden Sheik Jarrah mellan 

palestinier och bosättare. Ett hus i vilket en palestinsk familj har bott i för mer än 50 år 

övertogs av israeliska bosättare. Den nu hemlösa familjen slog upp ett tält att bo i, 

tvärs över gatan från sitt fråntagna hus som nu draperats med israeliska flaggor, 

uppger följeslagaren. Polisen har flertalet gånger rivit detta tält. Detta har 

uppmärksammats av den israeliska fredsrörelsen som har protesterat vilket även 

bosättarna gjort genom att kasta citroner över palestinierna. Polis och militär finns på 

plats för att skydda bosättarna. Innan fanns demonstrationståg på fredagarna vilka nu 

förbjudits och istället träffas nu internationella observatörer, palestinier och israeliska 

fredsaktivister i en park nära familjens före detta hus för att protestera mot 

ockupationen.48  

 Följeslagaren beskriver inget i texten som kan tolkas som att hon deltar i 

demonstrationerna utan snarare observerar. Därmed tolkar jag det som avstående då 

                                                
48 Edfast Engstedt, Ingrid, ”Vem kastade den första citronen?” i Hallin, Karin – Lilja, Joanna – 
Petersson, Johanna – Wassholm, Johanna, red., 2012. I väntan på freden - Rapporter från följeslagare i 
Palestina och Israel. Sundbyberg, Sveriges Kristnas Råd. s. 20-21. 
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följeslagaren inte tar ställning och deltar i kontroverserna utan tar avstånd ifrån 

militär/ideologisk aktivitet. Detta ses även som prevention eftersom följeslagarens 

neutrala agerande innebär att ingen av parterna kan använda SEAPPI till sin fördel. 

Detta kan kopplas enligt mig till NGOs arbete som Walid (2012)49 anger om rollen att 

övervaka övergrepp mot mänskliga rättigheter. Jag finner även en koppling till 

Aggestam (2001)50 beskrivning av att NGO övervakar situationen för att öka känslan 

av säkerhet. Detta gör enligt min tolkning SEAPPI genom att observera och vara på 

plats, så ökas säkerheten för protestdeltagarna. 

 I den andra texten A:13:b. så beskriver en följeslagare ett samtal med en palestinsk 

man, Mohammed, som den dagen fått ytterligare 45 olivträd förstörda av bosättare. 

Träden var väldigt värdefulla för mannen ur ekonomisk och kulturell synpunkt då 

träden snart skulle skördas och den förväntades bli bra. Förödelsen var en 

vedergällning för en trafikolycka några dagar innan som ansågs orsakad av en 

palestinsk stenkastare. Följeslagaren beskriver att de blev inbjudna till en 

demonstration som hade till syfte att städa den förstörda olivlunden samt vattna de 

resterande träden för dess överlevnad. Följeslagarna var de enda internationella 

observatörerna närvarande samt att israeliska militärer finns på plats. Följeslagaren 

skriver:  

”Demonstrationen är fredlig till en början, men efter en stund tar de yngre 

männen sina flaggor och går närmare bosättningen för att utmana militären och 

bosättarna, först med slagrop och sedan med stenkastning. Militären svarar med 

tårgas mot demonstranterna.” 51 

 

 Några av byns äldre får slut på demonstrationen innan våldet hann trappas upp.52  

Det finns inget i texten som antyder eller skrivs rätt ut att följeslagarna på plats 

försökte aktivt delta i aktiviteterna vid demonstrationen eller att avbryta den, inte 

heller gick de emellan när det började kastas sten och användes tårgas vilket jag tolkar 

det till avstående eftersom följeslagarna enbart observerade. Detta ses även som 

                                                
49 Walid, Salem. Civil Society in Palestine: Approaches, Historical Context and the Role of the NGOs, 
Journal of Politics, Economics and Culture Vol. 18 issue 2/3 (2012): 17-23. 
 
50 Aggestam, Karin. From theory to practice: Temporary International Presence in Hebron (TIPH). 
Cambridge Review of International Affairs 14:2 (2001): 53-69. 
51 Johansson, Bo, ”Vad är ett olivträd värt?” i Hallin, Karin – Lilja, Joanna – Petersson, Johanna – 
Wassholm, Johanna, red., 2012. I väntan på freden - Rapporter från följeslagare i Palestina och Israel. 
Sundbyberg, Sveriges Kristnas Råd. s. 30-31 
52 Ibid, sid 30-31. 
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prevention eftersom följeslagarens neutrala agerande innebär att ingen av parterna kan 

använda organisationen till sin fördel. Jag ser en koppling till Walid (2012)53 i det att 

för palestinierna så har NGOs roll främst i konflikten varit övervaka övergrepp mot 

mänskliga rättigheter. Övervakning återkommer även i Aggestam (2011)54 beskrivning 

av NGOs arbete med att observera och övervaka vilket enligt mig SEAPPI gör i denna 

text. Författaren uppger också att NGO inte tillåts gå emellan i dispyter eller incidenter 

då deras uppdrag inte är militärt eller polisiärt vilket även stämmer med SEAPPI 

ickevålds	  målsättning. 

 I den tredje och sista texten som kopplas till neutralitet B:17:c beskriver en 

följeslagare en händelse i Hebron vid Cordobaskolan. Följeslagarna hade varit på plats 

i skolan under dagen och skulle följa palestinska flickor från skolan. Följeslagaren 

uppger att:  

 
”Vi gick tillsammans mot trappan som leder ner till gatan nedanför skolan. Plötsligt kommer sex 

flickor från de judiska bosättningarna i området springande mot barnen som går ner för 

trappan. Soldaten som står nedanför trappan försöker hindra tonårsflickorna att nå fram till 

barnen på trappan, men en av dem kommer runt honom och springer upp mot de palestinska 

skolflickorna. Samtidigt kastar de andra bosättarflickorna sten mot barnen på trappan. Panik 

utbryter och soldaten upptäcker bosättarflickan som tagit sig upp på trappan och som nu slår de 

palestinska flickorna. Soldaten drar ned flickan från trappan, men lyckas inte stoppa 

stenkastningen.” 55   
 

 Följeslagaren fotograferar händelsen men går inte emellan eller går in i händelsen.56  

Därmed tolkas det till neutralitet då följeslagaren agerar avstående genom att inte delta 

och ta ställning mellan parterna utan endast observerade och dokumenterade händelsen 

genom foto och därmed tar avstånd från militär/ideologisk aktivitet. Detta ses även 

som prevention enligt mig eftersom följeslagarens neutrala agerande innebär att ingen 

av parterna kan använda organisationen till sin fördel. Detta går enligt mig även att se i 

                                                
53 Walid, Salem. Civil Society in Palestine: Approaches, Historical Context and the Role of the NGOs, 
Journal of Politics, Economics and Culture Vol. 18 issue 2/3 (2012): 17-23. 
54 Aggestam, Karin. From theory to practice: Temporary International Presence in Hebron (TIPH). 
Cambridge Review of International Affairs 14:2 (2001): 53-69. 
55 Aura, Eeva, ”Våldet skrämmer mig” i Noord, Johannes – Månsson, Anette – Lilja, Joanna – 
Furbacken, Emanuel red., 2006. Med våra egna ögon - Berättelser från följeslagare i Palestina och 
Israel. Sundbyberg, Sveriges Kristna Råd. s. 18. 
56 Ibid, sid 18. 
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Walid (2012)57 beskrivning med att övervaka övergrepp mot mänskliga rättigheter. 

Övervakning och observationer av övergrepp på mänskliga rättigheter återkommer 

också i Aggestam (2001)58 som en del av det uppdrag NGO har. Detta kan ta sig i 

uttryck genom att dokumentera genom foto eller video men att NGO inte tillåts gå 

emellan i dispyter, vilket överensstämmer med SEAPPI i aktuell text. 

4.3 Opartiskhet 

 I tolv av texterna beskriver följeslagaren i sin rapport agerande som kan kopplas till 

opartiskhet. I första, andra och tredje texterna (A:5:I, A:13:II och A:14:III) beskrivs 

livet i tre palestinska byar, vilka har problem med närliggande bosättare. I fjärde texten 

(A:8:IV) beskriver en följeslagare ett citronkrig mellan bosättare och palestinier. Den 

femte, sjätte och sjunde texterna (A:11:V, B:16:VI och B:17:VII) beskriver tre olika 

följeslagare situationen för skoleleverna på Cordobaskolan. I den åttonde texten 

(A:12:VIII) beskrivs ett möte med en palestinsk man och hans son som försöker 

komma till Ibrahimmoskén för bön men som stoppas vid en vägspärr. I den nionde 

texten (A:15:IX) återberättas ett möte med en israelisk kvinna från en stad som utsatts 

för raketattacker från Gazaremsan. I den tionde texten (B:18:X) berättar följeslagaren 

om ett samtal de får från ett flyktingläger där israeliska soldater tagit sig in i lägret och 

börjat skjuta och barrikaderat en skola. Den elfte texten (B:27:XI) beskrivs de fredliga 

fredagsdemonstrationer mot muren och om de illegala bosättningarna. I den tolfte och 

sista texten (B:29:XII) berättas om när SEAPPI åker ut med organisationen Rabbis for 

Human Rights för att plantera olivträd på två palestinska bönders marker för att ersätta 

tidigare olivträd som förstörts på order av den israeliska regeringen.  

 

 

 

 

                                                
57 Walid, Salem. Civil Society in Palestine: Approaches, Historical Context and the Role of the NGOs, 
Journal of Politics, Economics and Culture Vol. 18 issue 2/3 (2012): 17-23. 
58 Aggestam, Karin. From theory to practice: Temporary International Presence in Hebron (TIPH). 
Cambridge Review of International Affairs 14:2 (2001): 53-69. 
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4.4 Icke-diskriminerande av person och proportion av 
behov 

 I texterna A:5:I, A:13:II och A:14:III beskrivs livet i tre palestinska byar, vilka har 

problem med närliggande bosättare. I första texten berättas om en händelse en fredag i 

byn Yanoun när en av följeslagarnas granne knackar på dörren efter hon sett två män 

från någon av de bosättningarna som omringar byn. Följeslagaren skriver i texten:  

 
”De får motorstopp och vi betraktar på lagom avstånd deras försök att få igång sitt fordon igen. 

De blir uppenbart störda när de märker att de upptäckts av andra än de vanliga byinvånarna. 

Kanske vet de inget om den ständiga, internationella närvaro som byborna fått löfte om för att 

överhuvudtaget kunna bo kvar. Motorn startar och de drar iväg mot nordöstra dalen och faran 

är över för den här gången. Bosättarna kommer inte varje dag, men bosättningarna ligger där 

hela tiden och påverkar livet i byn.”. 59 

 Byns borgmästare beskriver situationen för följeslagaren som att byborna bor i ett 

fängelse då de kan få sten kastat på sig, blir skjutna på av de israeliska bosättarna i 

närheten eller så hämnas bosättarna genom trakasserier.60 

 I den andra texten inleder följeslagaren med att berätta om olivträdens betydelse för 

det palestinska samhället. De är viktiga både ekonomiskt och kulturellt och följer 

familjer i generationer eftersom de kan bli mycket gamla, upp till tusen år. Dock har 

under senare år, uppger följeslagaren, har hundratusentals olivträd förstörts av 

bosättare och israelisk militär för den palestinska befolkningen. Byn beskrivs ha 

svårigheter med att bosättarna konfiskerar byns får samt tillskansat sig byns 

angränsande mark för eget bruk. Följeslagarna får en inbjudan till att närvara vid en 

demonstration med syfte att röja bland olivträden och vattna de kvarvarande träden. 61 

 
”En dag i slutet av september fick vi ett samtal från byn Khirbet Shuweika i området söder om 

Hebron. Byn ligger nära en bosättning och har vid flera tillfällen upplevt problem med 

bosättarna. – Idag hade 45 olivträd förstörts nära byn. Det är inte första gången som det 

händer, berättar ägaren Mohammed. Nu är en stor del av hans 200 träd förstörda. Träden som 

                                                
59 Dahlberg, Kerstin, ”Byn med den ständiga oron” i Hallin, Karin – Lilja, Joanna – Petersson, Johanna 
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60 Ibid, sid 14-15. 
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Wassholm, Johanna, red., 2012. I väntan på freden - Rapporter från följeslagare i Palestina och Israel. 
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bröts sönder var 12 år gamla och mycket värdefulla för Mohammed eftersom de snart skulle ge 

bra skörd”. 62 

  
“Vi är de enda internationella observatörerna på plats och byborna uppskattar att vi visar dem 

solidaritet. Ett 20-tal militärer har inkallats till bosättningen på andra sidan dalen denna dag. 

Demonstrationen är fredlig till en början, men tar efter en stund tar de yngre männen sina 

flaggor och går närmare bosättningen för att utmana militären och bosättarna, först med 

slagrop och sedan med stenkastning. Militären svarar med tårgas mot demonstranterna men 

innan våldet trappas upp går några äldre män från byn ner för att övertala de yngre att avsluta 

demonstrationen. Lyckligtvis slutar demonstrationen denna dag utan att någon blir skadad”. 63 

  

I den tredje texten berättas om en tvist i byn Umm al-Kheir mellan byborna och 

bosättarna i Karmel. Följeslagaren ett besök i byn enligt följande: 

 
”Vi var på ett kort besök i byn Umm al-Kheir. Följeslagarna har med sin närvaro försökt att 

underlätta för byborna som bor granne med bosättningen Karmel. Det är endast en smal 

grusväg och ett högt staket som skiljer den palestinska byn och den israeliska bosättningen åt. 

Ibland blir byborna utsatta för angrepp från bosättarna, som kastar stenar på deras tält och 

skjul eller på deras djur. I byn finns en gemensam bakugn, en så kallad taboun, där kvinnorna 

bakar det dagliga brödet. Den här tabounen är murad med tre ”väggar” och ett tak, och är en 

dryg meter hög. Sedan en tid pågår en rättstvist mellan bosättningen och byn. Bosättarna kräver 

att byns taboun ska rivas, eftersom röken ibland kommer in och orsakar obehag i bosättningen. 

Byborna hävdar att tabounen ska få finnas kvar – den är en självklar del i byns dagliga liv. Byns 

taboun har funnits i trettio år. Bosättningen byggdes för sju år sedan”. Byborna lever med 

otryggheten att riskera bli utsatta för angrepp från de närliggande bosättningarna.64 

 

 Detta är enligt min analys tre exempel på opartiskhet. Följeslagaren beskriver att de 

försöker med internationell närvaro, både stadigvarande och temporärt, underlätta livet 

i byarna eftersom byborna och deras djur varit utsatta för stenkastning från bosättarna 

och lever i otrygghet. Människorna har lika rätt till trygghet men har olika behov för 

att få uppleva detta men genom närvaro minskas bybornas lidande och möjliggör för 

dem att bo kvar vilket tolkas som icke-diskriminerande av person och proportion av 

behov. Likaså förstörda olivträd samt konfiskerade djur och mark vilket försvårar byns 

försörjningsmöjligheter är kopplat till perspektivet. Följeslagaren belyser i texten om 
                                                
62 Ibid, sid 30-31. 
63 Ibid, sid 30.31. 
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vilken stor betydelse tabounen har för bybornas sitt dagliga bröd vilken de nu riskerar 

bli av med efter klagomål från bosättarna vilket även hör till proportion av behov. Att 

se till människors behov och ta ställning inom överenskomna värderingar syns enligt 

mig i den andra texten då följeslagarna visar solidaritet med byborna genom att vara 

de enda internationella observatörerna vid demonstrationen utan att aktivt delta, vilket 

tolkas som opartiskhet mot person men partiskhet mot agerande. Likaså tolkas 

följeslagarna närvaro att de inte tar ställning mot person men ställning för 

överenskomna värderingar (icke-våld) mot de angrepp som skett mot byborna i tredje 

texten. Vidare i analysen ses opartiskhet i att följeslagaren belyser övergrepp på 

mänskliga rättigheter och folkrätten genom ovan beskrivningar av problemet med 

bosättarna. Texten har enligt mig kopplingar till Walid (2012)65 liksom Aggestam 

(2011)66 beskrivning av NGOs arbete med att observera och övervaka kopplat till 

mänskliga rättigheter samt vikten av att lyssna. Detta tolkas av mig att SEAPPI gör 

genom att vara närvarande och observera trakasserier från bosättarna samt att SEAPPI 

pratar med byborna och lyssnar på vad de har att berätta. Aggestam (2001)67 menar 

även att NGOs rapportering och övervakning får människor en ökad känsla av 

säkerhet, SEAPPI går inte heller emellan dispyter mellan bybor, bosättare eller 

israeliska militären då deras uppdrag inte är militärt eller polisiärt vilket författaren 

skriver inte är tillåtet för NGOs.  

 I texten A:8:IV beskriver följeslagaren ett citronkrig som pågår i Sheikh Jarrah:  

 
”Det pågår ett citronkrig på gatan i Sheikh Jarrah. Jag kan se flera spruckna citroner. 

Dammiga, efter att ha krossats mot en husvägg. Folk är upprörda – vem kastade den första 

citronen? Jag kan se fyra eller fem polisbilar, tungt beväpnade poliser i skottsäkra västar som 

tar emot rapporter om barn som spottat och om citroner som rullat… Ett 20-tal personer sätter 

upp tältet, minst lika många poliser tittar på och på gatan smattrar kamerorna från den samlade 

världspressen. Varför denna uppståndelse för ett tält och några citroner?”. 68 
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Journal of Politics, Economics and Culture Vol. 18 issue 2/3 (2012): 17-23. 
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 Bakgrunden till detta, skriver följeslagaren, är när några bosättare flyttade in i en 

palestinsk familjs hus i byn och därmed förlorade den familjen sitt hem och bosatte sig 

i ett tält mitt emot huset på trottoaren i protest. Detta har uppmärksammats av den 

israeliska fredsrörelsen som har demonstrerat och blivit allt fler men inte fått tillstånd 

bland annat den olagliga muren, Israels förhållande till de mänskliga rättigheterna och 

bosättarpolitiken, anger följeslagaren som skriver vidare:69 

 
 ”Polisen har flera gånger rivit familjen al-Ghawis tält. Varje gång har det byggts upp – under 

allt större protester. Allt fler israeler har sökt sig till familjens tält för en pratstund… 

Världspressen fotograferar. Citronkriget, på en bakgata i stadsdelen Sheihk Jarrah i ockuperade 

Jerusalem, har blivit som en brännpunkt från en spegel i vilken en hel världskonflikt har 

fokuserats. Hatet, förtrycket, frågan om vem som är ett offer liksom den eviga frågan – ”Vem 

startade kriget” – finns där”.70  

 

 Detta kan enligt mig kopplas till opartiskhet genom opartiskhet mot person och 

partiskhet mot agerande då följeslagaren beskriver konsekvenserna av 

bosättarpolitiken genom att beskriva hur en familj förlorat sitt hem till bosättare. 

Familjens nya bostad – ett tält – har rivits gång på gång av polisen trots protester ifrån 

israeliska fredsrörelsen och framför världspressens kameror. Genom texten belyser 

följeslagaren övergrepp på mänskliga rättigheter och folkrätten. Jag tolkar även 

koppling till Walid (2012)71 att för palestiniernas så har NGOs roll främst varit 

övervakning av mänskliga rättigheter i det att SEAPPI är närvarande som observatör 

vid demonstrationen. Vidare ser jag koppling till Pundak (2012) 72  i det att 

eskaleringen av våld, byggandet av bosättningar och ockupationen av Västbanken 

skapar misstro och rädsla hos parterna. Men genom närvaro som observatör i en 

gräsrotsaktivitet bidrar SEAPPI i fredsarbetet. Det som framkommer i denna berättelse 

med vräkning av människor från sina hem kopplas av mig till Aggestam (2001)73 om 
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NGOs arbete med observationer och övervakning samt rapportering av övergrepp på 

mänskliga rättigheter. SEAPPI är på plats och beskriver vad som sker. 

 I texterna A:11:V, B:16:VI och B:17:VII så beskriver tre olika följeslagare sitt 

uppdrag att följa skolbarn på Cordobaskolan i staden Hebron till och från skolan med: 

 
”Bortom rubrikerna ekar gränderna i Gamla Stan i Hebron tomma; människor har lämnat sina 

hem på grund av trakasserier ifrån bosättarna; och i skuggan av allt tal om utrymningar av 

vissa bosättningar, byggs nya på andra platser. Vi vandrar nedför backen in mot staden. Förbi 

UNRWA-lagret med pulvermat i stora vita säckar för behövande, förbi Land Defence Committee 

och marknaden. Vi stannar en stund vid en av de tolv vägspärrar som omringar Gamla Stan. 

Flickorna från Cordobaskolan kommer gående, vana vid plåtbitarna på marken som dundrar så 

soldaterna ska höra att någon kommer. I ett litet torn just ovanför våra huvuden siktar en soldat 

sitt maskingevär mot oss. En fjunig kille sticker fram huvudet bakom luckan i den andra 

cementklumpen. Flickorna tar av sina rosa, fyrkantiga ryggsäckar, fullpackade av böcker och 

öppnar dem, lyfter dem upp mot soldaten som stoppar ner en svart detektor i väskorna. 

Flickorna tar några steg till, genom vägspärren, ställer väskorna på marken och stänger 

dem”.74 

 

 Följeslagaren beskriver sina känslor med att hon ibland får tårar i ögonen av att se 

flickornas passera genom vägspärren med ett maskingevär riktat mot sig. Enligt 

följeslagaren begränsar bosättningarna palestiniernas rättigheter som bygga hus, röra 

sig fritt och tjäna sitt uppehälle.75 

  
”När eleverna går genom vägspärr 56 lämnar de ett färgglatt och levade liv bakom sig: de 

lämnar det palestinska styret, Hebron 1 eller H1, bakom sig. Här på andra sidan vägspärren, 

där vi sitter, är gatan Shuhada Street tyst och öde. Det är den här gatan skolbarnen springer på 

varje dag, till och från Cordobaskolan och det är utmed den här gatan som Beit 

Hadassahbosättarna sover, äter och lever. Inga palestinier är tillåtna att köra bil här; en 

trappavsats markerar var palestinierna inte längre är välkomna. Där står ständigt några 

israeliska soldater med riktade vapen, oftast även några poliser. När jag inte sitter nedsjunken i 

Reems fåtölj står jag vid de första trappstegen för att barnen ibland utsätts för stenkastning, 

spottande och glåpord från bosättarna. I handen har jag en videokamera för att dokumentera 

sådana trakasserier. Varje morgon och varje eftermiddag står minst två följeslagare här, det har 
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vi gjort de senaste fem åren. – Er närvaro är viktig och den gör att barnen känner sig 

säkrare”.76  

  
”På andra sidan gatan ligger Beit Hasdassah, en av de illegala bosättningarna i hjärtat av 

Hebron. Bosättarna i Hebron har en mission… De anser att de har en gudomlig rätt att vara här 

och deras strävan är att göra Hebron, eller i alla fall denna del av Hebron, till en judisk stad. 

Till sin hjälp har de den israeliska staten som använder sin armé för att skydda dem. 

Bosättarnas blotta närvaro i staden är ett brott mot den fjärde Genevekonventionen som säger 

att det är illegalt för en ockupationsmakt att flytta sin befolkning till de ockuperade områdena. 

Några av dem som betalar priset för att världssamfundet inte lyckas förmå Israel att följa den 

internationella rätten är flickorna på Cordobaskolan”. 77  
 ”Vi hade haft en fin dag, en vanlig dag i skolan, med lek på skolgården och lektioner. Vi gick 

tillsammans mot trappan som leder ner till gatan nedanför skolan. Plötsligt kommer sex flickor 

från de judiska bosättningarna i området springande mot barnen som går ner för trappan. 

Soldaten som står nedanför trappan försöker hindra tonårsflickorna att nå fram till barnen på 

trappan, men en av dem kommer runt honom och springer upp mot de palestinska skolflickorna. 

Samtidigt kastar de andra bosättarflickorna sten mot barnen på trappan. Panik utbryter och 

soldaten upptäcker bosättarflickan som tagit sig upp på trappan och som nu slår de palestinska 

flickorna. Soldaten drar ned flickan från trappan, men lyckas inte stoppa stenkastningen. 

Flickornas röster fyllda av skräck och förvirring och bosättarnas ihärdiga försök att göra 

barnen illa, att skrämma och skada, blandas i en totalt overklig scen. När jag tar foton av 

händelsen ser jag plötsligt hur mina händer skakar”. 78 

 

 Detta kan i texterna enligt mig kopplas till opartiskhet vad det gäller icke-

diskriminerande av person och proportion av behov genom att följeslagaren belyser 

övergrepp på mänskliga rättigheter och folkrätten samt se till människors behov. 

Följeslagaren ser till alla barns rätt till utbildning men även till deras behov av att 

tryggt och säkert komma fram och tillbaka till skolan. Följeslagaren visar opartiskhet 

mot person, partiskhet mot agerande samt ta ställning inom överenskomna värderingar 

(icke-våld) genom att dokumentera bosättarflickornas trakasserier som stenkastning 

och spottning då följeslagarna tar enligt min tolkning ställning mot agerande men dock 
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inte mot person (bosättarna). De är på plats när flickornas väskor blir genomsökta av 

soldaterna, innan de får passera en vägspärr för att ta sig till sin skola, vilket även 

belyser övergrepp på mänskliga rättigheter och folkrätten. Detta görs även genom att 

skriva om bosättningarna som strider mot internationell rätt, eller mer specifikt fjärde 

Genevekonventionen, genom att Israel flyttar sin befolkning till ockuperat territorium, 

samt att i texten framgår det att det byggs nya bosättningar. Här blir det enligt min 

tolkning ett tydligt exempel på hur de illegala bosättningarna negativt påverkar den 

palestinska delen av befolkningen och inskränker på människors rörelsefrihet. De kan 

inte bygga hus, röra sig fritt och köra bil eller tjäna sitt uppehälle som de vill. 

Följeslagaren berättar att palestinier har flyttat efter trakasserier från bosättare. Vidare 

beskrivs även bosättarbarnen som dubbel offer som både deltar aktivt och upplever i 

det våldsamma hatet. Dessa texter kan enligt min tolkning kopplas till Walid (2012)79 

att NGO arbetar med att övervaka övergrepp mot mänskliga rättigheter och berör 

frågor som icke-våld då SEAPPI genom sin dagliga närvaro ger service inom 

utbildning så att palestinska flickorna vågar gå till skolan och att föräldrarna vill 

släppa iväg dem. När skolflickorna ändå blir attackerade stannar SEAPPI kvar och 

fotograferar som dokumentation av händelsen och därmed tar ställning mot våldet. 

Texten beskriver även att bosättningarna begränsar palestiniernas rättigheter som att 

bygga hus, röra sig fritt och tjäna sitt uppehälle. Pundak (2012)80 uppger att det är en 

utmaning med det eskalerade våldet, byggandet av bosättningar samt ockupationen av 

Västbanken vilket skapar rädsla hos parterna och försvårat fredsprocessen och skapar 

psykologiska barriärer. Detta finner jag kommer till uttryck i det att SEAPPI är på 

plats vid skolan då skolbarnen ofta utsätts för trakasserier från bosättarna som 

konsekvens av byggandet av bosättningar och ockupationen. SEAPPIs närvaro gör att 

skolbarnen känner sig tryggare. Jag kopplar detta till att dessa incidenter där barn blir 

utsatta för stenkastning och slag, får sina väskor genomsökta av israeliska soldater 

dagligen på väg till skolan, kan minska deras framtida vilja att få till fred genom att de 

inte litar på den andra parten utan skapat misstro. Aggestam (2001)81 beskriver att 
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NGO ska arbeta med närvaro, observationer och rapportera kopplat till mänskliga 

rättigheter. Aggestam anger vidare att NGO inte går emellan i incidenter eller dispyter. 

Det tolkar jag kommer till uttryck i det att SEAPPI stannar kvar och 

övervakar/observerar när bosättarbarnen börjar kasta sten och fotograferar händelsen 

men går inte emellan.  

 I text A:12:VIII beskriver följeslagaren ett möte med en man och hans son som 

försöker ta sig till Ibrahimmoskén för att be.  

 
”Ibrahimmoskén är en helig plats för judar, kristna och muslimer… För att komma till moskén 

från Gamla Stan måste man gå genom en vägspärr, två vändkors, två metalldetektorer och en 

ID-kontroll. Jag ser en man med sitt barn som drar en suck när han blir visiterad av en israelisk 

soldat. Soldaten tar mannens ID-kort och säger något på hebreiska som upprör mannen och jag 

går fram till dem. – Vad sa soldaten till dig? Frågar jag mannen när jag går fram till honom 

senare. – Han säger att jag suttit inne och vill säkerställa att jag inte kommer att ställa till med 

problem, säger mannen med behärskad ilska. – Har du suttit inne? frågar jag. – Det är klart att 

jag suttit inne. Jag och nästan alla palestinska män på Västbanken. Vi kan inte få jobb här, så vi 

tvingas att jobba illegalt i Israel. Jag har en familj att försörja.”. 82 

 

 I och med ockupationen och de medföljande rörelserestriktionerna så väljer många 

män att be i Ibrahimmoskén som är en helig plats för muslimer eftersom de inte kan ta 

sig till al-Aqsa moskén då de inte får tillstånd att ta sig till Jerusalem.  
 

”Efter cirka 30 minuter kallar den israeliska soldaten på mannen. Mannen frågar mig om jag 

kan vänta med sonen. – Självklart, säger jag. Pojken följer sin far med sorgsen och orolig blick. 

Mannen kommer tillbaka efter cirka fem minuter. Han tackar mig för att jag tog hand om hans 

son, sedan säger han något som berör mig starkt och får mig att tänka på min far och alla fäder 

som önskar det bästa för sina barn. – Jag var fem år när min far tog mig till al-Aqsa moskén för 

första gången. Det var bara jag och min far… Denna upplevelse kommer för alltid vara det 

största i mitt liv. Jag önskar att jag kunde ta mitt barn till al-Aqsa, men jag får helt enkelt vänta 

tills det att jag blir farfar”.83  

  

 Detta kan enligt analysen kopplas till opartiskhet i form av proportion av behov, 

opartiskhet mot person och partiskhet mot agerande. Följeslagaren belyser enligt mig i 

sin berättelse övergrepp på mänskliga rättigheter och folkrätten genom sin beskrivning 
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av mötet med mannen som tvingas jobba illegalt i Israel då det inte finns jobb på 

Västbanken och har därför suttit i fängelse. Följeslagaren såg även till människans 

behov enligt min tolkning genom att hjälpa till att passa mannens son när den 

israeliska soldaten visiterade mannen vid den uppsatta säkerhetskontrollen för att få gå 

in till moskén för bön. Denna text kan enligt min tolkning kopplas till Walid (2012)84 

som anger att NGO roll är bland annat att övervaka övergrepp mot mänskliga 

rättigheter. Det kommer till uttryck i det att följeslagaren övervakar när en palestinsk 

man ska passera en säkerhetskontroll och blir visiterad för att kunna tillsammans med 

sin son ta sig till Ibrahimmoskén för bön. Texten kan även kopplas till Aggestam 

(2001)85 i det att NGO arbetar med observationer och övervakning relaterat till 

mänskliga rättigheter samt rapporterar och lyssnar men tillåts inte gå emellan i 

dispyter. Detta kommer enligt min tolkning av SEAPPIs observation och närvaro till 

uttryck i ovan text. 

 Följeslagaren beskriver i text A:15:IX om sitt besök i staden Sderot för att skapa sig 

en bild av konfliktens påverkan på den israeliska civilbefolkningen. 

 
”Du sitter i en bil med fem barn och larmsignalen som varnar för en inkommande raket ljuder. 

Du har 5-15 sekunder på dig innan raketen slår ner. Vilket barn räddar du först? Orden kommer 

från Nomika Zion som bor i staden Sderot i sydvästra Israel”.86 

 

 Denna israeliska kvinna är med i den israeliska organisationen The Other Voice.  

Organisationen vill nå en långsiktig lösning på konflikten genom fredliga metoder och 

både israeler och palestinier är medlemmar. SEAPPI uppges samarbeta med 

organisationen, bland andra israeliska fredsorganisationer. 87 

 
”När situationen var som värst 2006-2008 slog upp till 60 raketer ner per dygn. Många av 

stadens invånare har fått nog och flyttat därifrån. Idag är situationen lugnare, men det är nästan 

omöjligt att förstå hur människor klarar av att leva under sådana förutsättningar. – Alla i Sderot 

är traumatiserade, säger Nomika. Så fort du går utanför dörren måste du ha en plan för att inom 
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ett par sekunder kunna ta dig till ett skyddsrum om larmet skulle gå. En rundtur i Sderot är en 

märklig upplevelse. Konflikten gör sig påmind i arkitekturen som är anpassad för att skydda 

befolkningen från raketer”. 88 

 

 Följeslagaren skriver att Nomika Zion inte har låtit sig påverkas negativt av 

konflikten utan försöker skapa en dialog med palestinierna via organisationen och på 

så sätt skapa en lösning på konflikten långsiktigt med fredliga metoder.89 

 
”Operation Gjutet bly, det israeliska anfallet mot Gazaremsan kring årsskiftet 2008-2009 blev en 

hård prövning för the Other Voice och dess medlemmar. Under anfallet dödades 13 israeler och över 

1400 palestinier, varav en majoritet civila. Siffrorna vittnar om det oproportionerliga lidandet på den 

palestinska sidan som präglar konflikten över lag. Under pågående krig publicerade Nomika en 

artikel där hon uttryckte sin avsky för och sitt motstånd för och sitt motstånd mot det israeliska 

övervåldet. ”Inte i mitt namn och inte för min säkerhet startade ni det här kriget” skrev hon med 

adress till den israeliska regeringen”. 90 
  

Texten kopplas av mig till opartiskhet genom samtliga nyckeluttryck icke-

diskriminerande av person och proportion av behov. Följeslagarna besöker Sderot för 

att få en bild av hur konflikten påverkar den israeliska civilbefolkningen vilket kopplas 

till icke-diskriminerade av person då följeslagaren inte gör någon åtskillnad på 

parterna i konflikten utan träffar människor från organisationen The Other Voice där 

både israeler och palestinier är engagerade. Genom proportion av behov låter 

följeslagarna den israeliska civilbefolkningens behov komma till uttryck genom att 

berätta om deras vardag i konflikten. De blir utsatta för övergrepp på mänskliga 

rättigheter och folkrätten genom raketer som avfyras från Gaza vilket är ett uttryck för 

följeslagarnas opartiskhet mot person och partiskhet mot agerande. Vidare i texten 

beskrivs det israeliska anfallet Gjutet bly mot Gaza där 13 israeler och 1400 palestinier 

dog. Detta beskrivs i texten som oproportionerligt våld och kopplas även till 

opartiskhet mot person, partiskhet mot agerande då följeslagaren inte tar ställning mot 

människorna bara mot agerandet. Denna text kan även enligt min tolkning kopplas till 

det Walid (2012)91 uppger att NGO/civilsamhället omfattar frågor som rör mänskliga 

rättigheter och icke-våld vilket SEAPPI försöker visa på hur konflikten påverkar den 
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israeliska civilbefolkningen som utsatts för raketskjutningar med traumatisering som 

följd. Pundak (2012)92 menar att det finns händelser som försvårat fredsprocessen och 

skapat psykologiska barriärer mellan parterna. Det kommer enligt min tolkning till 

uttryck i SEAPPIs text med att raktetskjutningarna gett många av invånarna i Sderot 

traumatiserade minnen av raktetskjutningarna som kan leda till att Sderots vilja till 

fred kan ha minskats. Författarens beskrivning av NGOs som The Other Voice är 

viktiga för att lägga en grund för en israelisk-palestinsk fred och därför är SEAPPIs 

samarbete med gräsrotsrörelser av vikt. Aggestam (2001)93 menar att NGOs arbetar 

även med observationer, rapportering och dokumentering vilket SEAPPI gör enligt 

min tolkning genom att återberätta hur de på plats upplever hur konflikten påverkar 

den israeliska civilbefolkningen samt deras samarbete med den israeliska 

organisationen The Other Voice. Författaren uppger vidare att det viktigaste för en 

tredje part är att visa empati för båda sidors ståndpunkter, lyssna samt ha kunskap om 

konflikten samt att styrkan hos NGO ligger även i ett erkännande av båda parter. Detta 

kommer enligt min tolkning till uttryck i texten där följeslagaren skriver det är närapå 

orimligt för honom att begripa hur människor klarar ett liv under dylika premisser 

samt genom att erkänna den israeliska civilbefolkningens lidande i konflikten.  

 I text B:18:X så beskriver följeslagaren en händelse i flyktinglägret Ayda, i 

Betlehem, vilket gjorde att flyktinglägret ringde följeslagarna och bad dem komma dit. 

Det var en dag då en självmordsbombare detonerat en bomb med civila offer i 

Netanya. 

 
”Israels svar lät inte vänta på sig. Vi i Betlehem blev uppringda av ungdomscentret i 

flyktinglägret Ayda. Budskapet var kort och enkelt: ”Kom hit! De skjuter på oss!” Det tog oss 

kanske tio minuter att ta oss dit och på den tiden hade det hela hunnit kulminera. Soldaterna 

hade kommit in i lägret i tre bepansrade jeepar och barrikaderat skolan så att flickorna som 

befann sig där inne inte kunde komma ut. Flyktinglägrets pojkar började därför kasta sten på 

militärjeeparna. Militärens svar var kulor, men inte gummikulor vilket det varit tidigare i 

veckan, utan riktiga kulor. Två av de palestinska pojkarna blev träffade, en i magen och en i 

knäet. När vi kom till lägret var gatorna tomma så när som på två israeliska militärjeepar och 

blodpölarna på gatan. Vi gick in på ungdomscentret där vi fick se filmen som pojkarna själva 
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spelat in av händelsen. Jag kunde inte hålla mig utan gick ut för att se om soldaterna var kvar. 

Jag fann mig själv ensam med två militärjeepar på en trång gata i flyktinglägret. Men jag blev 

inte rädd, jag var ledsen och arg! Att unga människor ska bli beskjutna och att unga människor 

ska sitta i jeepar där de blir utsatta för stenkastning och känner sig tvingade att skjuta”. 94  

 

 Följeslagaren stannade kvar till soldaterna lämnade platsen.95 

 

 Detta är enligt min tolkning ett exempel på opartiskhet perspektiv om utifrån icke-

diskriminerande av person och proportion av behov. Följeslagarna prioriterade 

brådskande fall av nöd/misär vilket uttrycks genom att de tog sig direkt till 

flyktinglägret efter att ungdomscentret ringt dem och sagt att de blev beskjutna. 

Följeslagarna tog också ställning inom överenskomna värderingar (icke-våld), 

övergrepp på mänskliga rättigheter samt opartiskhet mot person och partiskhet mot 

agerande enligt mig när hon beskriver hur ledsen och arg hon blev av att bevittna när 

unga människor blev beskjutna (palestinska pojkarna) och utsatta för stenkastning 

(israeliska soldaterna) och stannade kvar tills soldaterna lämnade. Denna text kan även 

enligt mig kopplas till det Walid (2012)96 anger om att övervaka övergrepp på 

mänskliga rättigheter. Detta enligt min tolkning då SEAPPI stannade kvar tills 

soldaterna lämnade flyktinglägret. Det som beskrivs i texten finner jag kopplas till 

Pundak (2012)97 i det författaren beskriver om eskaleringen av våldet är en utmaning 

för fredsprocessen eftersom det skapar misstro och rädsla hos parterna. Detta enligt 

min tolkning då denna händelse där israeliska soldater kommer in i ett flyktingläger 

och skjuter samt barrikaderar en skola som återgäldning för självmordsbombning.  Det 

måste vara utmaning för att få till en lösning på konflikten i det att välviljan mot den 

andra parten måste minska vid sådana händelser vilket även enligt mig kan skapa 

psykologiska barriärer mellan folken. Jag ser även koppling till det Aggestam (2001)98 

anger om övervakning och observationer kopplat till mänskliga rättigheter samt inte gå 
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emellan vid dispyter eller incidenter, lyssna och visa empati för båda sidors 

ståndpunkter. Detta enligt min tolkning då SEAPPI kommer direkt till lägret efter att 

ha blivit uppmärksammade på händelsen. Dessutom stannade SEAPPI kvar och 

observerade tills soldaterna lämnade lägret men agerade inte när soldaterna viftade 

med sina vapen. Vad det gäller lyssna och visa empati för båda sidors ståndpunkter så 

finner jag att det kommer till uttryck i texten då SEAPPI pratade med folk i lägret samt 

tog del av en video som spelats in av händelsen. Empatin tolkar jag kommer till 

uttryck då följeslagare beskriver sig bli ledsen och arg att se unga människor blir 

skjutna (pojkar i flyktinglägret) och utsatta för stenkastning (israeliska soldaterna). 

 I text B:27:XI beskrivs byn Bil´ins kamp mot den israeliska muren och konfiskering 

av mark genom ickevåldsliga demonstrationer var fredag där följeslagarna närvarar 

som observatörer var vecka. Följeslagaren berättar att:  
”Det har nu gått ett år sedan byborna i Bil´in började protestera mot att den israeliska muren 

stjäl mer och mer av deras land. De icke-våldsliga fredagsdemonstrationerna i Bil´in mot muren 

och de växande illegala judiska bosättningarna har nu blivit ett relativt fenomen. På många sätt 

utgör Bil´in idag en unik källa av palestinskt motstånd mot ockupationen”. 99 

 

”Bosättarna har inte ett israeliskt tillstånd att bygga. Som en del av protesterna satte byborna 

upp en container på mark som kommer att hamna på ”fel” sida av muren (den israeliska sidan). 

Containern inreddes och israeliska och internationella aktivister bosatte sig där för att vara 

närvarande när armén kom för att ta bort den”.100 

 

 Följeslagaren beskriver ett spel med att israeliska armén tar bort containern och en ny 

sätt upp igen, tills en israelisk soldat tipsade byborna om att de skulle ha en byggnad 

av cement i stället. Detta resulterade i att byborna byggde ett rum med vy över 

bosättningen. Detta rum har blivet en part av Bil´ins rättsprocess mot bosättningen 

Modiin Illit. De menar eftersom bosättarna bygger utan tillstånd använde de samma 

strategi.101  

 
”Bil ´in attraherar numera mellan 200 till 1000 demonstranter, palestinier, israeler och 

internationella, varje vecka. Med palestinska flaggor, plakat och ett gott humör beger vi oss 

sjungande mot muren och de 51 % av byns mark som finns på andra sidan. På håll brukar man 
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kunna se ett femtiotal soldater som redan har ställt upp sig vid grinden och längs med muren. 

Tårgas och gummikulor är vanliga sätt med vilka de israeliska soldaterna svarar och efter ett 

par timmars dödläge brukar man avsluta demonstrationen och bege sig tillbaka till byn,”102 

 

 Detta är enligt mig exempel på perspektiv på opartiskhet utifrån icke-

diskriminerande av person och proportion av behov. Att se till människors behov 

tolkar jag kommer till uttryck genom att följeslagarna tar ställning mot att bybornas 

mark tas ifrån dem och en mur reses liksom illegala bosättningar (även utifrån Israel 

då bosättarna inte fått tillstånd att bygga) byggs på ockuperad mark genom att 

följeslagarna närvarar varje fredag i ickevåldsliga demonstrationerna som även enligt 

min tolkning tar ställning inom överenskomna värderingar – att följeslagarna ska 

arbeta på ett ickevåldsligt sätt. Vidare belyser följeslagarna också övergrepp på 

mänskliga rättigheter och folkrätten enligt min tolkning genom att berätta om 

demonstrationerna och vad demonstrationerna syftar till. Genom deltagandet i 

demonstrationerna så tar även följeslagarna ställning mot bosättarnas agerande att 

bygga på ockuperad mark men tar inte ställning mot bosättarna enligt min tolkning. 

Denna text finner jag kan även kopplas till Walid (2012)103 i det författaren uppger att 

NGOs roll är främst att övervaka övergrepp på mänskliga rättigheter och arbetet med 

frågor som mänskliga rättigheter och icke-våld och att NGO organiserar icke-våld 

protester mot ockupationen. Detta kommer enligt min tolkning till uttryck i det 

följeslagaren berättar om att SEAPPI är närvarande vid icke-våldsliga 

demonstrationerna mot de illegala bosättningarna och blir ibland bemötta med tårgas 

av israeliska soldater. Dock är det inte följeslagarna utan byborna som tagit initiativet 

till demonstrationerna. Texten kopplas av mig vidare till det Pundak (2012)104 uppger 

om att människor på gräsrotsnivå kan visa att fred är möjligt, att båda sidor vill ha fred 

och att den andra sidan är mänsklig vilket kan ske genom gemensamma aktiviteter 

samt att ett stopp på ockupationen är av intresse för båda parter. Detta kommer uttryck 

i det följeslagaren beskriver om att det är gemensamma demonstrationer där både 

palestinier, israeler och internationella demonstrerar. Som opartisk deltar SEAPPI som 

observatör. Texten visar att det finns människor som vill nå fred och ett slut på 
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ockupationen både bland den israeliska civilbefolkningen som genom att delta, 

protesterar mot muren samt tipset från soldaten om att bygga en cementbyggnad 

istället. Genom denna gemensamma aktivitet så visar båda sidor att den är mänsklig, 

enligt min tolkning av texten. Även här tolkar jag att texten kan kopplas till Aggestam 

(2001)105 i det författaren anger om övervakning och observationer samt att NGO inte 

går emellan i dispyter eller incidenter. Detta kommer enligt min tolkning till uttryck i 

det som följeslagaren beskriver om att de övervakar och observerar samtidigt som de 

närvarar i demonstrationerna samt när de själva bemöts med tårgas så går följeslagarna 

inte emellan. 

 

 Följeslagaren beskriver i text B:29:XII en dag när han och tre andra följeslagare 

följer med organisationen Rabbis for Human Rights (RHR) för att plantera olivträd. 

1988 grundades RHR till följd av grava överträdelserna av de mänskliga rättigheterna 

som den israeliska militären var ansvarig till under första Intifadan. RHR arbetar för 

mänskliga rättigheter för alla i regionen med stöd från Torah, judarnas heliga bok. En 

av de judiska deltagarna från RHR berättar att han är motståndare till ockupationen 

och har blivet misshandlade av bosättare. 106 

 
”Efter en dryg timmes resa är vi framme i Hares där vi ska plantera olivträd på Huseins och 

Alis marker som är hotade att tas ifrån dem. RHR planterar nya olivträd där gamla grävts upp 

eller på områden som är hotade av expropriation som här. Kontakt tas alltid med militären 

innan en aktion för att få deras skydd mot framför allt bosättare. Vi bär ner plantorna till ett 

terrasserat område som harvats tidigare. Här möter vi de två markägarna som verkar glada 

över vår närvaro. Idag har Hussein och Ali kunnat ta sig till sina marker tack vare att vi finns 

där”. ”Hussein berättar att han har papper på att han äger marken, men känner stor oro för att 

den ska tas ifrån honom. Han har nyligen funnit gula mätmarkeringar utplacerade runt ägorna. 

Detta blir fotograferat och RHR ska undersöka saken vidare”.107 

 

 Detta kan enligt mig kopplas till opartiskhet utifrån nyckeluttrycken icke-

diskriminerande av person och proportion av behov. Att minska människors lidande 

kommer enligt min tolkning till uttryck i texten genom att följeslagarna planterar träd 
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tillsammans med RHR som hjälper de två palestinska bönderna att försörja sig samt 

möjliggör att de kommer åt sin mark åtminstone den dagen. Följeslagarna tar också 

ställning inom överenskomna värderingar (mänskliga rättigheter) genom att försöka 

hjälpa bönderna som förlorat eller fått förstörda sina olivträd. Genom att hjälpa till att 

ersätta de förstörda träden så tar följeslagarna enligt min tolkning ställning mot 

agerandet av Israel som ockuperat marken, försvårat böndernas åtkomst till sina 

marker samt förstört deras träd men SEAPPI tar inte ställning mot personer. Denna 

text finner jag kan kopplas till det Walid (2012) 108  anger om övervakning av 

övergrepp på mänskliga rättigheter och ge service inom bland annat jordbruk. Detta 

kommer enligt min tolkning till uttryck genom SEAPPIs samverkan med RHR denna 

dag. Pundak (2012)109 skriver om att israeliska NGO inte anses som legitima och 

utmålas som anti-Israel och förrädare. Detta kan kopplas till att i texten nämns att en 

av deltagarna från RHR har blivit misshandlad av bosättare. Ockupationen av 

Västbanken och byggandet av bosättningar skapar misstro och rädsla hos parterna och 

försvårar fredsprocessen. Men människor som arbetar på gräsrotsnivå kan visa att den 

andra sidan är mänsklig och att fred är möjligt genom gemensamma aktiviteter. Ett 

exempel på detta är att SEAPPI genom planterar träd i samarbete med RHR för 

palestinier visar SEAPPI att de arbetar för att lägga en grund till israelisk-palestinsk 

fred. 
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5 Diskussion och sammanfattning 

5.1 Diskussion 

Enligt Slims (1997)110 perspektiv så är en neutral eller opartisk tredje parts positioner, 

exempelvis NGO, avstående, preventiv och icke-diskriminerande av person och 

proportion av behov. Den ska minska människors lidande, se till människors behov 

och prioritera brådskande fall av nöd/misär. Vidare tar den tar inte ta ställning eller är 

delaktig i militära eller ideologiska strider att samt organisationen ställer lika villkor 

på parterna i kontakten med dem. NGO behåller och tar ställning inom ingångna 

humanitära värderingar men kan samtidigt belysa övergrepp på exempelvis mänskliga 

rättigheter och rikta kritik mot ageranden men inte mot individer eller grupper, det vill 

säga opartiskhet mot person, partiskhet mot agerande. Neutralitet kan stå för 

prevention, en skyldighet att avstå från någon handling i en konfliktsituation som kan 

tolkas som att gynna en part i konflikten eller riskera en annan part. Opartiskhet är 

byggt på att det ska vara människors likhet men att de har olika behov som ska styra 

den opartiske hjälparbetares beslut samt att organisationen ställer lika villkor på 

parterna i kontakten med dem. Detta tolkar jag att SEAPPI gör i sitt arbete utifrån 

resultatet av min undersökning och analys av följeslagarnas reserapporter. 

 Vad min analys visar är att följeslagarna och SEAPPI har positioner av neutralitet 

och opartiskhet utifrån Slims perspektiv om neutralitet och opartiskhet i förhållande 

till parterna vilket kommer till uttryck i följeslagarnas berättelser. Detta sker genom 

följeslagarnas beskrivning av arbetet på gräsrotsnivå som observatörer och övervakare 

vid exempelvis demonstrationer, går inte emellan i kontroverser, beskriver människors 

erfarenheter som belyser övergrepp på mänskliga rättigheter och folkrätten och att 

följeslagarna inte tar ställning mot personer men däremot ställning mot agerande. 

Enligt min tolkning är följeslagarnas arbete dock främst opartiskt snarare än neutralt 

vilket jag tror är resultatet av att följeslagarna ska vara opartiska och ta inte ställning 

                                                
110 Slim, Hugo. Relief agencies and moral standing in war: Principles of humanity, neutrality, 
impartiality and solidarity. Development in Practice, 7:4 (1997): 342-352.  
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för varken israelerna eller palestinierna, enligt följeslagarprogrammets hemsida, men 

dock är inte följeslagarna neutrala vad det gäller brott mot folkrätten. Det stödjer min 

undersökning och analys där jag kom fram till 3 av texterna där följeslagarnas 

agerande gav uttryck i analysen för neutralitet och 12 av texterna där följeslagarnas 

agerande gav uttryck i analysen till opartiskhet vilket tolkas av mig som att 

följeslagarnas arbete går mer åt det opartiska hållet än det neutrala. 

 

 Analysen av neutralitetsperspektivet visar att i de tre texterna som kan kopplas till 

neutralitet har följeslagarna positioner av neutralitet i förhållande till parterna utifrån 

Slims perspektiv. Arbetet beskrivs som att följeslagarna inte tog del i situationer 

mellan parterna (demonstrationer, vedergällningar från båda sidor) utan tog avstånd 

från militär/ideologisk aktivitet då följeslagarna inte gick in på något sätt i händelserna 

utan enbart observerade utifrån Slims perspektiv tolkas som avstående. I samtliga tre 

texter visar även vid analysen på prevention eftersom följeslagarens beskrivning av 

neutralt agerande innebär att ingen av parterna kan använda organisationen till sin 

fördel. Om organisationen ställer lika villkor på parterna har inte analyserats eftersom 

opartiskhet undersöks separat, inte som ingående i neutralitetsperspektivet.  

 Analysen av opartiskhetsperspektiv visar att de tolv texter som kan kopplas till 

opartiskhet att följeslagarna har positioner av opartiskhet till parterna utifrån Slims 

perspektiv. Arbetet beskrivs som att följeslagaren minskar människors lidande, ser till 

människors olika behov och låter detta styra beslut av till exempel närvaro, prioriterar 

brådskande fall av nöd/misär, tar ställning inom överenskomna värderingar, belyser 

övergrepp på mänskliga rättigheter/folkrätten samt är opartiskhet mot person men 

partiskhet mot agerande utifrån Slims perspektiv tolkas som opartiskhet. 

 När undersökningen kopplas till tidigare forskning framkommer bilden av ett 

SEAPPI som en NGO med rollen som övervakare av mänskliga rättigheter till utryck i 

texterna när de analyseras gentemot Walid111. Vid analys av texterna mot Pundak112 

kommer bilen av SEAPPI som en deltagare i det viktiga arbetet med gräsrotsaktörer. 

                                                
111 Walid, Salem. Civil Society in Palestine: Approaches, Historical Context and the Role of the NGOs, 
Journal of Politics, Economics and Culture Vol. 18 issue 2/3 (2012): 17-23. 
112 Pundak, Ron; Ben-Nun, Anat; Finkel, Lior. More Relevant Than Ever: People-to-People 
Peacebuilding Efforts in Israel and Palestine. Journal of Politics, Economics & Culture Vol. 18 Issue 
2/3 (2012): 46-53. 
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SEAPPI ger en bild utifrån Daiq113 av att vara viktig legitim aktör vars närvaro bidrar 

till utvecklingen av civilsamhället, socialt och ekonomiskt. Aggestam skriver att 

styrkan hos NGO:s roll ligger i ett erkännande av båda parter samt rapporterar 

incidenter vilket är den bilden som SEAPPI ger av en NGO i aktuell konflikt. 

 SEAPPI som en neutral/opartisk aktör i sitt arbete som beskrivit i analysen kan även 

enligt min tolkning ses i det Walid (2012)114 anger i det att följeslagarna övervakar 

övergrepp på mänskliga rättigheter vilket författaren uppger varit en av NGOs främsta 

roll för palestinierna. Denna bild kommer till uttryck inte minst i de berättelser där 

följeslagaren belyst övergrepp mot dessa. Vidare anger författaren att NGO ökar 

människors medvetenhet i frågor genom exempelvis internationell lobbying och gett 

service inom utbildning, jordbruk samt organisera icke-vålds protester mot 

ockupationen. Det tolkar jag följeslagarna gör genom att dokumentera och belysa 

övergrepp på mänskliga rättigheter genom sina reserapporter, de möjliggör att barnen 

kan ta sig till skolan genom att följa dem till och från skolan, det deltar i vård och 

plantering av olivträd samt närvarar vid icke-våldsliga demonstrationer, vilka de dock 

inte själva organiserar. Författaren uppger också att NGOs arbete kommit att 

inkluderas av motstånd mot ockupationen vilket enligt min tolkning kan kopplas till 

exempelvis texterna där följeslagarna deltagit i demonstrationer mot muren, 

ockupation och bosättarna. Författaren uppger vidare att civilsamhället omfattat frågor 

som mänskliga rättigheter, icke-våld och utveckling vilket jag också tycker mig kunna 

se i texterna då följeslagarna arbetar med att belysa övergrepp genom exempelvis 

dokumentera trakasserier från bosättare med videokamera, deltar i icke-våldsliga 

demonstrationer samt går inte emellan i incidenter och dispyter utan undviker våld och 

observerar istället. Utveckling tolkar jag kommer till uttryck genom att följeslagarna är 

med och planterar olivträd vilket är viktig för ekonomiskt och kulturell utveckling för 

bönderna som får möjlighet att försörja sig och möjliggör att bönderna kommer åt sina 

marker genom sin närvaro.  

                                                
113 Daiq, Ismail. Palestinian Civil Society and the Peace Programs. Journal of Politics, Economics & 
Culture Vol. 12 Issue 1 (2005): 26-32. 
114 Walid, Salem. Civil Society in Palestine: Approaches, Historical Context and the Role of the NGOs, 
Journal of Politics, Economics and Culture Vol. 18 issue 2/3 (2012): 17-23. 
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 Pundak et al (2012)115 uppger att utmaningar mot att nå en fred mellan israeler och 

palestinier varit händelser som försvårat processen samt skapat psykologiska barriärer 

vilket skapar misstro och rädsla hos parterna. Det finner jag kommer till uttryck i 

texterna där palestinska invånare blir utsatta för trakasserier som stenkastning av 

bosättare och tårgas och gummikulor av militärer samt att bosättningarna ökar trots att 

de bedömts illegala av internationella domstolen i Haag samt raketskjutningar mot 

staden Sderot från Västbanken. Detta tolkar jag inte ger bra förutsättningar för att få 

ett slut på konflikten och skapar misstro och rädsla hos parterna när de bemöter 

varandra med våld. Författaren uppger också att israeliska NGO utmålas som anti-

israel och förrädare. Det tolkar jag kommer till uttryck i att israeliska aktivister också 

bemöts med tårgas och gummikulor från militären samt får inte tillstånd av israeliska 

myndigheter att demonstrera. Författaren skriver vidare att människor på gräsrotsnivå 

kan bidra till att visa att den andra sidan är mänsklig, att fred är möjligt och att båda 

sidor vill ha fred vilket kan ske genom gemensamma aktiviteter. Målet med att båda 

parterna får träffas är att visa att det finns någon att förhandla med, att två-stats lösning 

är möjlig, att få ett stopp på ockupationen är av intresse för båda parter samt få dem att 

inse att fred är möjligt. Detta kommer enligt mig till uttryck i texterna i det att 

följeslagarna, de palestinska byinvånarna samt israeliska fredsaktivister deltar 

gemensamt i icke-våldsliga demonstrationer mot ockupationen, muren och 

bosättningarna. Då möts parterna och ser att den andra sidan är människor med samma 

mål – fred och stopp på ockupationen – och någon att förhandla med. Det kommer 

också till uttryck i det att följeslagarna och israeliska Rabbis for Human Rights hjälps 

åt att plantera nya olivträd hos bönder som fått sina träd förstörda. 

 Daiq (2012)116 uppger att NGO är viktiga i olika aspekter hos palestinierna, 

exempelvis för utvecklingen av samhället, socialt och ekonomiskt vilket ger dem ökad 

legitimitet och närvaro på grund av de politiska och sociala utmaningar som finns. 

Detta tolkar jag kommer till uttryck i texterna där följeslagarnas närvaro är det som 

möjliggör att byinvånarna kan överhuvudtaget bo kvar, genom att övervaka, 

observerar och dokumentera övergrepp på mänskliga rättigheter som trakasserier ifrån 

bosättare och hjälper till att plantera nya olivträd som har stor betydelse för bönderna 
                                                
115 Pundak, Ron; Ben-Nun, Anat; Finkel, Lior. More Relevant Than Ever: People-to-People 
Peacebuilding Efforts in Israel and Palestine. Journal of Politics, Economics & Culture Vol. 18 Issue 
2/3 (2012): 46-53. 
116 Daiq, Ismail. Palestinian Civil Society and the Peace Programs. Journal of Politics, Economics & 
Culture Vol. 12 Issue 1 (2005): 26-32. 
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ekonomiskt samt möjliggör att bönderna kommer åt sina marker. Följeslagarnas 

närvaro är enligt min tolkning viktig på grund av de politiska och sociala utmaningar 

som finns, när bosättningarna fortsätter öka och svårigheterna för palestinierna att 

försörja sig då de inte kommer åt sina marker och tvingas ta illegala arbeten i Israel då 

inga finns på Västbanken. Som programmets hemsida anger så är följeslagarna på 

plats efter förfrågan från religiösa ledare vilket jag ser som att följeslagarnas närvaro 

är legitim. 

 Aggestam (2001)117 har undersökt ett civilt uppdrag (civil mission) som heter 

Temporary International Presence in Hebron (TIPH) där författaren själv haft ett 

uppdrag utifrån fredsbevarande insatser som kan vara alltifrån militära operationer till 

observationer och övervakning och de utmaningar som kommer med fredsbevarande 

insatser. Detta kan jämföras med NGO enligt min tolkning. Det finns enligt min 

tolkning flera intressanta kopplingar mellan Aggestam (2001) och det följeslagarna 

beskriver i reseberättelserna. Författaren uppger att insatser kan vara exempelvis 

observationer och övervakning av övergrepp på mänskliga rättigheter. I en 

asymmetrisk konflikt är parterna mer benägna att se konflikten som ett ”zero-sum 

game”/”one winner and one loser” vilket ökar sannolikheten för destruktiva 

strategier. Det kan ta sig i uttryck att den svagare parten driver strategier för att 

kompensera för politisk, militär eller ekonomisk ojämlikhet, exempelvis söker 

internationellt erkännande och legitimitet för sin position i konflikten eller avvisa en 

överenskommelse som den andra parten vill ha. Det finner jag kommer till uttryck i 

följeslagarnas reseberättelser i det att följeslagarna övervakar och observerar vid 

övergrepp på mänskliga rättigheter när de exempelvis följer skolbarn till och från 

skolan vilka ofta utsätts för trakasserier ifrån bosättare, åker direkt när de blir 

uppringda av personal i flyktinglägret Ayda att ett flyktingläger blir beskjutna, deltar i 

och observerar vid icke-våldsliga demonstrationer. Destruktiva strategier samt 

strategier för att kompensera för politisk, militär eller ekonomisk ojämlikhet kommer 

enligt min tolkning till uttryck i berättelserna där följeslagarna tar del av en israelisk 

aktivist erfarenhet som beskriver situationen i Sderot där invånarna utsätts för 

raketskjutningar. Författaren uppger vidare att ofta är det civila som drabbas i en 

konflikt vilket enligt min tolkning kommer till uttryck i att den palestinska 

                                                
117 Aggestam, Karin. From theory to practice: Temporary International Presence in Hebron (TIPH). 
Cambridge Review of International Affairs 14:2 (2001): 53-69. 
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civilbefolkningen så tydligt drabbas i konflikten, blir trakasserade, svårt att försörja sig 

då deras hus och mark tas ifrån dem eller förstörs. Enligt författaren så menas med 

neutralitet en objektiv och opartisk hållning till konflikten av den tredje parten utan 

direkta intressen, företräden eller förhandlingskapacitet. En opartisk tredje part har 

möjlighet att påverka parterna så länge det görs objektivt och i enlighet med dess 

mandat, enligt författaren. Detta går även enligt mig att se i följeslagarnas berättelser 

att det inte någonstans framkommer att följeslagarna har direkta intressen i konflikten 

och har ingen förhandlingskapacitet då följeslagarna inte har några tvingande medel att 

ta till. Styrkan hos NGO ligger i ett erkännande av båda parter samt rapporterar 

incidenter, anger författaren. Detta genom bland annat dokumentation i form av foton 

och videor men även att de inte tillåts att gå emellan i dispyter eller incidenter. Detta 

kan enligt min tolkning också ses i följeslagarnas berättelser samt hemsidan i det att 

följeslagarna kom till området efter en förfrågan från religiösa ledare i Jerusalem. 

Även följeslagarna rapporterar övergrepp på mänskliga rättigheter vilket kommer till 

uttryck i texterna på flera ställen. Följeslagarna går inte heller emellan i dispyter eller 

incidenter som de möter vid exempelvis demonstrationer mellan demonstranterna och 

militären. Det viktigaste uppger författaren för en tredje part är att lyssna, ha kunskap 

om konflikten och visa empati för båda sidors ståndpunkter. Ett problem som 

författaren ser är att de flesta medlemmarna i NGO roterar vilket gör att minnet är kort 

och planeringen är otillräcklig. Enligt min tolkning så finns det flera exempel i 

texterna i undersökningen där följeslagarna lyssnar, får kunskap om konflikten och 

visar empati för båda sidors ståndpunkter, exempelvis följeslagaren som besöker 

staden Sderot för att få kunskap om hur konflikten påverkar den israeliska 

civilbefolkningen samt lyssnar på när en aktivist berättar om situationen i Sderot 

gällande raktetskjutningarna från Västbanken. I texten där följeslagaren kom till ett 

flyktingläger dit några soldater tagit sig in och börjat skjuta och barrikaderat en skola 

och pojkar i flyktinglägret börjat kasta sten. Följeslagaren uttryckte ilska och 

ledsamhet att unga människor blev beskjutna (pojkar i flyktinglägret) och utsatta för 

stenkastning (soldaterna). Även i följeslagarprogrammet roterar deltagarna ofta – 

enligt programmets hemsida var 3:e månad vilket skulle kunna påverka kunskapen om 

konflikten hos deltagarna men det är inget jag finner uttryck för i följeslagarnas texter. 

Även om resultatet av denna uppsats visar att utifrån Slims perspektiv om neutralitet 

och opartiskhet att SEAPPI är just neutralt och opartiskt - så säger detta inget om det 

svåra arbetet som följeslagarna utför. Slim skriver att hjälparbetarna har ett 
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problematiskt uppdrag då de försöker göra något i sig svårt; att representera fred och 

humanitära värderingar i ett samhälle präglat av våld och omänskliga åsikter. Det finns 

risk att ledarna i konflikten där följeslagarna verkar i kan även se dessa värderingar 

som hot eller draghjälp till fienden. Vidare menar Slim att det är viktigt att de får 

utföra sitt arbete med en känsla av internationell legitimitet och moralisk övertygelse 

är av yttersta vikt för deras moral liksom för de civila som inte strider – vilka är 

människorna som hjälparbetarna arbetar för, skriver författaren vidare.  

 

 Ett annat intressant resultat som jag finner i analysen av följeslagarnas reseberättelser 

är att de allra flesta av de utvalda texterna är kopplade till palestinierna och de 

svårigheter som de möter och bosättarna. Det är främst den texten där följeslagaren 

varit i Sderot och försökt bilda sig en uppfattning om hur konflikten påverkar den 

israeliska civilbefolkningen där jag får en inblick i israelisk synvinkel på konflikten. 

Nu finns det fler texter i skrifterna som handlar om den israeliska civilbefolkningen 

men de inkluderades inte i undersökningen då det inte representerade aktivt deltagande 

från följeslagarens sida. I majoriteten av texterna framkommer enligt min tolkning en 

bild av israelerna som bovarna i det hela och palestinierna som maktlösa. Jag ställer 

mig undrande till detta då enligt analysen visade sig att följeslagarna är neutrala och 

opartiska i konflikten. De borde ha mer rapporter som visar på israeliska 

civilbefolkningens uppfattning av svårigheter som kommer med konflikten. En 

förklaring till detta tolkar jag skulle kunna vara att följeslagarna som nämnt innan inte 

tar ställning i konflikten men är dock inte neutrala vad det gäller brott mot folkrätten. 

De rapporterar vad de upplever och bevittnar. Är det ett resultat av en asymmetrisk 

konflikt där Israel är överlägsen militärt och som fortsätter med ockupation och en 

bosättningspolitik som inte följer ingångna avtal? Är det så att följeslagarna inte är 

välkomna hos bosättarna eller att bosättarna inte utrycker behov avhjälp? Inget av 

detta går att utläsa ur skrifterna. Som vanligt ger svaret på en uppsats uppslag till fler. 

5.2 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att med metoden textanalys, inriktning innehållsanalys, 

undersöka hur det Svenska Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel 

(SEAPPI) förhåller sig till den asymmetriska konflikten i Israel och Palestina med 
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fokus på begreppen neutralitet och opartiskhet genom Slims (1997)118 perspektiv på 

neutralitet och opartiskhet. Med frågeställningarna har fokus på analysen legat på vilka 

positioner av neutralitet och opartiskhet i förhållande till parterna kommer till uttryck i 

följeslagarna texter utifrån Slims perspektiv om neutralitet och opartiskhet, om det går 

att dra slutsatserna att SEAPPI är neutralt och opartiskt samt om det går att få en bild 

av SEAPPI som en NGO i konflikten.  

 Primärmaterialet har bestått av två skrifter som SEAPPI gett ut som innehåller 

följeslagarnas upplevelser och erfarenheter av det praktiska arbetet i konfliktområdet. 

Metoden har varit innehållsanalys för att undersöka skrifternas texter. Undersökningen 

med innehållsanalys visar att följeslagarna och därmed SEAPPI arbetar utifrån 

positioner av neutralitet och opartiskhet som inte ta ställning, inte delta i kontroverser, 

ta avstånd från militär/ideologisk aktivitet (neutralitet) samt icke-diskriminering, 

minska människors lidande, se till människors behov, prioritera brådskande fall av 

nöd/misär, ta ställning inom överenskomna värderingar, belysa övergrepp på 

mänskliga rättigheter/folkrätten samt opartiskhet mot person, partiskhet mot agerande 

(opartiskhet). Detta synliggörs i följeslagarnas texter. När undersökningen kopplas till 

tidigare forskning ges bilden av ett SEAPPI som en NGO med rollen som övervakare 

av mänskliga rättigheter, samarbetar med gräsrotsaktörer, bidrar till utvecklingen av 

civilsamhället samt erkänner båda parter men rapporterar övergrepp. 

 En utmaning vid arbetet med denna uppsats var att det finns ingen forskning eller 

material som SEAPPI inte själva gett ut. Min förhoppning är att med denna uppsats 

tillföra något som ger en objektiv bild av programmet. Detta är en organisation som 

jag finner intressant då de gör ett viktigt arbete i en svårlöst och ojämlik konflikt. Trots 

bristerna som analysen visar på och tas upp i diskussionen är det en övervägande 

negativ bild av israelerna som framkommer så är det enligt min tolkning tydlig att se 

att SEAPPI arbetar ur främst opartiskhet perspektiv men även neutralitetsperspektiv 

samt resultatet av på asymmetrisk konflikt, där Israel är överlägsen militärt och 

palestinierna söker internationella sympatier i ett försök att kompensera denna 

obalans. 

 Resultatet har givet att SEAPPI har positioner av neutralitet och opartiskhet utifrån 

Slims perspektiv om neutralitet och opartiskhet i förhållande till parterna vilket 

                                                
118 Slim, Hugo. Relief agencies and moral standing in war: Principles of humanity, neutrality, 
impartiality and solidarity. Development in Practice, 7:4 (1997): 342-352  
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kommer till uttryck i följeslagarnas texter. SEAPPIs arbete främst opartiskt än neutralt 

vilket tolkas av att följeslagarna ska vara opartiska och ta inte ställning för varken 

israelerna eller palestinierna, men inte neutrala vad det gäller brott mot folkrätten. Det 

går att få en tydlig bild av SEAPPI som en NGO i konflikten utifrån analysen 

gentemot tidigare forskning som presenterats. 
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