
7DAGEN Torsdag 25 april 2019

nyheter

L Å N G F R E D A G S  I  J E R U S A L E M .  En grupp kristna bär ett kors genom Jerusalems gamla stad.
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Kristna från Gaza 
till Jerusalem på 
ortodox påsk
TEL AVIV. Några dagar före den 
ortodoxa påsken ger Israel 300 
kristna palestinier i Gaza tillstånd 
att besöka Jerusalem under hel-
gen. ”För lite och för sent”, enligt 
en människorättsgrupp.

Efter att tidigare ha vägrat 
kristna i Gaza att resa till Jeru-
salem under påsken ger nu isra-
eliska säkerhetsmyndigheter 
tillstånd till 300 personer, rap-
porterar israeliska och palestin-
ska medier.

De första hade möjlighet att 
lämna den blockerade pales-
tinska kustremsan på tisdagen. 
Det israeliska beslutet kom efter 
påtryckningar från den pales-
tinska regeringen i Ramallah på 
Västbanken.

1 200 kristna i Gaza
I Gaza bor cirka 1 200 krist-

na. De allra flesta av dem är 
grekisk-ortodoxa. 

– Försvarsdepartementet gav 
från början inga tillstånd vil-
ket innebar att kristna i Gaza 
inte kunde fira påsk i Jerusa-
lem. Men efter vårt ingripande 
har de nu gett 300 tillstånd … 
Vi begärde drygt tusen, säger 

Saleh al-Ziq, högt uppsatt pales-
tinsk statstjänsteman i Gaza, till 
Times of Israel. 

Han säger att ungdomar under 
16 år inte får separata tillstånd 
men kan resa i sällskap med en 
förälder.

– Antalet tillstånd de gett är 
otillräckligt, men det är bättre 
än inga alls. Nu kan åtminstone 
några av oss njuta av och fira 
helgen där, säger Elias al-Jelda, 
kristen aktivist i Gaza, till sam-
ma tidning.

Israel är mycket restriktivt när 
det gäller palestiniers resor till 
och från Gaza. Officiellt är det av 
säkerhetsskäl. Men enligt bland 
andra den israeliska människo-
rättsgruppen Gisha, som verkar 
för palestiniers rörelsefrihet, 
syftar politiken till att fördjupa 

splittringen mellan de 
palestinska områdena 
Gaza och Västbanken. 

– Det nya beslu-
tet är för lite och för 
sent. Det finns ingen 
anledning att inte låta 

alla kristna i Gaza få fira påsk i 
Jerusalem tillsammans med sina 
släktingar på Västbanken, säger 
Miriam Marmur, internationell 
talesperson för Gisha, till Dagen.

”Fördjupar klyftan”
– Det är alltid trassel med till-

stånden inför helgerna. Syftet är 
att minska friheten för kristna 
och andra palestinier att röra 
sig in och ut ur Gaza. Det är en 
separationspolitik för att för-
djupa klyftan mellan Gaza och 
Västbanken, säger hon.

Hon säger att ”det sena och 
godtyckliga” beslutet är en 
inskränkning av både rörelse- 
och religionsfriheten.

”För lite och för sent”, enligt en människorättsgrupp
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300
kristna från Gaza får komma till 
Jerusalem.

 1 200 kristna I Gaza
◆ I Gaza bor cirka 
1 200 kristna pales-
tinier bland drygt 1,8 

miljoner muslimer.
◆ Av de kristna till-
hör cirka 1 100 den 

grekisk-ortodoxa 
kyrkan.
◆ På Västbanken 

bor runt 50 000 
palestinska kristna 
och i Israel 130 000 

kristna palestinier 
som är israeliska 
medborgare.

Minister: 7–8 års planering 
bakom Sri Lanka-attacker

■■ Attackerna i Sri Lanka på påskdagen måste ha 
 planerats i minst 7–8 år, säger Sarath Fonseka, 
 tidigare högt uppsatt inom militären och numera 
utvecklingsminister, i parlamentet.

Totalt är dödssiffran nu uppe i 359.
Polisutredningen har nu också kommit fram till 

att attacken utfördes av totalt nio självmordsbom-
bare, varav en kvinna.

Ledaren för den lokala islamistgrupp som ska 
ha utfört attackerna sprängde sig själv på hotellet 
Shangri La, ett av målen för attackerna.  TT

FN: Många civila dör i Afghanistan 
■■ Civila i Afghanistan dödas i högre utsträckning av 
internationella och afghanska styrkor än av talibaner 
och andra rebellgrupper, enligt FN-organet Unama.

Under årets första tre månader 2019 låg inter-
nationella och afghanska styrkor bakom 305 civilas 
död. Samtidigt dödade rebellgrupper 227 människor, 
enligt Unama. De flesta dödsfallen var ett resultat av 
lufträder eller markoperationer

USA har intensifierat sina lufträder samtidigt som 
samtal om fredsavtal pågår med talibanerna.  TT

I korthet: Världen 

S R I  L A N K A .  En begravning för ett av dödsoffren för sön
dagens attacker.  FOTO: GEMUNU AMARASINGHE/AP/TT

migranter har Mexiko skickat tillbaka de senaste 30 
 dagarna, uppger landets migrationsmyndighet. Varifrån 
migranterna kom är oklart, men de flesta som rör sig 
 genom landet mot USA kommer från Guatemala, 
 Honduras och El Salvador.  TT

15 000

Att ingå i en allians med ett 
parti som har bildat en 

 ”cordon sanitaire” (en smitt-
skyddslinje) kring Socialdemo-
kraterna ingår inte i mina planer.

Pedro Sánchez, premiärminister i Spanien, i en tv-sänd debatt 
om förhållandet till liberalkonservativa Ciudadanos. Valspurten 

i Spanien är i full gång, men vem som ska bilda regering med vem 
efter söndagens parlamentsval är fortfarande oklart. TT

Ryssland: Kim på plats för Putinmöte

Den nordkoreanske diktatorn Kim JongUn anlände med 
tåg till ryska Vladivostok, där han hoppas kunna  diskutera 
situationen på den koreanska halvön med den ryske 
presidenten Vladimir Putin. TT  FOTO: AP


