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Sigmunn Ytterbøe

Med ekteparet Sundbø til Hebron på Vestbredden.
Møtet denne forsommerkvelden ble avholdt på Ulefoss Hovedgaard i samarbeid med
Hovedgaardens Venner. Fra Ulefoss Rotaryklubb møtte 15 medlemmer – i tillegg kom det
38 andre interesserte tilhørere.
Det hersket en «lille smule» forvirring blant rotarianerne om
møtetidspunktet – som skulle vise seg å være det sedvanlige
klokkeslettet for våre klubbkvelder.
Kveldens vert – Bardur, med tidligere fartstid i klubben, ønsket oss
og ekteparet Hanne og Nils Steinar Sundbø velkommen. De er
begge fra Nome, og er nå bosatt i Sandefjord. Nils Steinar er
utdannet politi, og har hatt flere oppdrag for FNs fredsbevarende
styrker, bl.a. i det tidligere Jugoslavia. Hanne har bl.a. vært leder
for NAV i hvalfangerbyen.

Bardur ønsker velkommen

Fra 2013 var de begge stasjonert i Hebron i 1 ½ år som observatører i FNs observatørstyrke
TIPH (Temporary International Presence in Hebron). Mandatet for denne styrken er å
observere og rapportere
om uro og overgrep.
Styrken har streng
instruks om ikke å gripe
inn fysisk.
Hebron er den nest
største byen på den
okkuperte Vestbredden.
Den er jødenes nest
helligste by, etter
Jerusalem, og
muslimenes tredje
helligste by. Jøder og
muslimer – og kristne –
God stemning, tross et alvorlig tema. Hanne og Nils Steinar Sundbø til venstre.

har felles mytegrunnlag, som kjent. I Hebron ligger Makpela-hulen – Patriarkens hule. Her
ligger patriarken Abraham (muslimene kaller ham Ibrahim) og hans kone Sara gravlagt. Her
ligger også sønnen Isak, hans kone Rebekka og deres ene sønn Jakob med sin hustru Lea
(Jakob hadde to koner og to slavinner som han avlet barn med). På toppen av denne hulen
er det i tidens løp blitt bygget både synagoger og moskeer. Om ikke dette skulle være nok,
ser også kristne på Hebron med stor interesse, fordi Døperen Johannes (han med hodet på
fatet) sies å være født der!
I dag bor det 200 000 palestinere og 800 jødiske bosettere i byen.
Ekteparet Sundbø ga et lite flatterende bilde av de jødiske bosetterne. Disse bosetterne
tilhører den mer ytterliggående delen av jødedommen og er i følge Hanne Sundbø direkte
voldelige. Bosetterne blir beskyttet av en ikke ubetydelig israelsk styrke, som har opprettet
en rekke sjekkpunkter for palestinerne i byen. Disse sjekkpunktene må passeres til fots, og
utålmodige eller utagerende palestinere blir gjerne straffet med å bli stilt opp mot en mur
og kommandert til å stå stille. Nils Steinar viste et bilde av en 6 – 7 år gammel palestinsk
gutt som satt på bakken med bind for øynene. Han hadde angivelig kastet stein mot et
israelsk pansret kjøretøy og fått ordre om å sitte urørlig på bakken. Avtalen med
observatørstyrken går ut på at styrken kan protestere mot slik avstraffelse etter at den har
pågått i 45 minutter. Vanligvis varer
straffen i 44 minutter dersom en
FN observatør er tilstede, men kan
pågå i timevis hvis de israelske
soldatene ikke føler seg iakttatt.
Flere ganger hadde ekteparet
Sundbø opplevd å få innholdet fra
bosetternes dobøtter i hodet når
de patruljerte gatene. En liten
filmsnutt viste hvordan jødiske
guttunger omringet ekteparet
Sundbøs patruljebil, sjikanerte dem
og i realiteten kontrollerte dem.
Ved siden av stod bevæpnede
bosettere og observerte
opptrinnet.
Observatørstyrken TIPH kan som
nevnt ikke gripe inn, men bare
observere og rapportere overgrep. Derfor er det naturlig at styrken har forholdsvis lav
anseelse i den palestinske befolkningen. Derfor er det viktig for TIPH å drive ulike
prosjekter. Hanne fortalte hvordan hun arbeidet med relasjonsbygging til palestinske
kvinner – ikke minst ved å delta i matlaging. Observatørene jobber også for å forbedre
skole- og barnehagetilbudet i Hebron. En rørende filmsnutt viste utdeling av skolebøker til
palestinske barn.
Hanne Sundbø

Ekteparet Sundbø ba om et bidrag til et barnehageprosjekt i Hebron. Referenten tror de 42
tilhørerne med glede ga sine bidrag, etter å ha hørt et interessant og flott foredrag.

