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Rachel Corries död på 
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N
YHETEN OM ATT DEN 23 åriga fredsaktivisten Rachel Corrie dödats i Gazarem-

san den 16 mars 2003 rörde till aningen mer än alla andra dödsfall i mellanös-

tern på den massmediala vattenytan.

Offret var trots allt en ung, blond amerikansk kvinna den här gången. Redan av den 

orsaken hade hon högre uppmärksamhetsvärde på den internationella mediemarknaden.

Litet större uppmärksamhet som sagt var, något fler och större artiklar och nyhets-

inslag. Den amerikanska regeringen gjorde litet förfrågningar i Israel, rutin. Den israeliska 

krigsmakten svarade att den undersökt sig själv och kommit fram till att allt var i sin ord-

ning, också rutin.

USA:s president hade ett litet telefonsamtal med den israeliske premiärministern 

Husfasad i Rafah. April 2003.  Bild: Muhammed Omer. http://rafahtoday.org

Mötet med Rafah
Första resan till Palestina
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Ariel Sharon om saken innan ärendet beslutsamt lades till handlingarna.

Från tjänstemän på amerikanska utrikesdepartementet hördes visst 

grumsande om att utredningen inte hade varit speciellt grundlig men i stort 

sett var allt rutin.

Sedan började händelsen sjunka undan som en sten släppts i en sjö. 

Tillsammans med tusentals andra ockupationsdöda. Hemma i USA försvann 

nyheten från rubrikerna efter två dagar. Dödsfallet skulle egentligen vara bort-

glömd av alla utom hennes släktingar hemma i delstaten Washington och Iowa, 

vännerna i Olympia, studiekamrater från Evergreen College och de palestinier, 

och internationella aktivister hon arbetade med i Gaza.

Det skulle egentligen vara helt bortglömt av alla andra. 

Egentligen.

Början
En av de första filmerna av Rachel Corrie visar henne när hon är ungefär tio 

år och håller ett anförande. Anförandet var ett skolprojekt som presenterades 

inför delstatsförsamlingen och visar en liten proper, ljushårig, amerikansk 

skolflicka i blå och vit kofta bakom en mikrofon som med aningen läspande 

men stadig röst läser upp anförande. Hennes dröm är att stoppa hunger och 

lidande för barn i världen.1 Den filmades av lokaltelevisionen i delstaten Washington.

Tittaren kan kanske tycka att scenen nästan känns aningen för näpet. På gränsen till 

sockersöt om det inte är för att hon faktiskt verkar mena vartenda ord. Man föreställer sig 

att åhörarna log och gissade att hon skulle komma över det där med tiden.

• • •

Corrie anlände till Israel i slutet av januari 2003. Hon gick då sista året på Evergreen State 

College i Olympia i delstaten Washington, längst ut i USA:s nordvästra hörn. Hon hade 

anslutit sig till International Solidarity Movement -ISM- för att agera mänsklig sköld på de 

ockuperade områdena. Efter ett par dagars introduktionsutbildning på Västbanken bar det 

vidare till Rafah på Gazaremsan via gränsövergången Eretz.

Inledningen på verksamheten blev brutal.

• • •

Rachel Corrie låter sig inte sammanfattas i en handvändning. Allt som oftast blir man sit-

tande med totalt motsatta intryck och det ibland från samma uppgiftslämnare.

Rachel Corrie 
10 år, anförande 
inför Washingtons 
delstatsförsamling

Rachel Corrie i Rafah, den 
14 mars 2003.
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Första resan till Palestina
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Hon beskrivs å ena sidan som vardaglig och ordinär, å andra sidan som gränslöst 

fascinerande. Mycket intelligent, kvicktänkt, kreativ och mycket, mycket nyfiken. Ofta full 

av frågor, både i Olympia och i Rafah.

Å ena sidan: bohemisk och disträ som professor Kalkyl, som student blev hon säl-

lan blev klar med sina uppsatser på utsatt tid. När de kom var de däremot välskrivna med 

mönstergilla källangivelser. En av hennes första värdfamiljer i Rafah fann sig uppringd av 

en Rachel i full panik som irrade omkring ute i staden efter att ha tappat bort både mobil-

telefonen som vägen under sina vandringar.

Enligt hennes före detta pojkvän var hon närmast apatisk för att diska.

Samtidigt: en superdedicerad aktivist som är beredd att arbeta dygnet runt för att 

fullfölja sina projekt. Det förekom ingen vimsighet på den punkten. En medarbetare, Joe 

Carr som kände henne från Evergreen och var med i Rafah betraktade henne uttryckligen 

som en mycket duglig organisatör.

Å ena sidan: Rachel Corrie är ofta den som tar initiativet och får andra med sig.

Å andra sidan: i grund och botten ganska blyg som inte finner något större nöje i att 

stå i centrum.

I ett reportage i Los Angeles Times hävdar de av hennes vänner som kände henne 

bäst att Rachel Corrie var något så sällsynt som en genuint altruistisk människa.2

Utseendemässigt är hon ganska alldaglig. Rachel har askblont hår, och smalt ansikte 

med höga kindben. Klädseln består enligt en bekant oftast av slitna jeans och flera lager 

skrynkliga tröjor som verkar rinna ner över den spensliga kroppen. Det senaste märks på 

bilderna av henne från Rafah, där det kan bli kallt under vintern.

Ett starkt rättvisepatos går igenom alla de olika sidorna. Både som lokalaktivist hem-

ma i Olympia och i Rafah landar Rachel ofta bland de mest åsidosatta. Det betyder arbete 

med mentalpatienter, barn och hemlösa hemma i Olympia. Väl i Rafah graviterar hon mot 

barn- och kvinnogrupper. De mer undanskymda i mellanöstern samhället.

Det har ibland sagts att Rachel mest av allt hamnade i den palestinska frågan av en 

slump. Att hon lika gärna kunde ha gett sig i kast med bevara utrotningshotade valar. Det 

är förmodligen missvisande. Det finns enligt hennes föräldrar en hel del tänkande bakom.

Enligt föräldrarna var hennes fokus alltid socialt snarare än på att realisera ett visst 

partiprogram. 

Uppväxten hade varit trygg. Familjen hade bott i Olympia sedan 1975. Det hade varit 

sommarlov hos släkten i Iowa och sommarstugan i Minnesota. Pappa var försäkringschef. 

Mamman var frivillig musiklärarinna. Rachel hade studerat vid Evergreen College sedan 

1997. Studier och uppehälle bekostade hon själv med jobb nationalpark och i ett center för 

mentalt sjuka.
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Början på allt var chocken efter elfte september attentaten. Enligt hennes mor kros-

sar det hela den värld Rachel Corries levat i fram till dess. ”Hon hade massor med frågor 

och började söka efter svar.”3 

Rachel var en av de som trivdes allt sämre med vad som skedde i efterdyningarna av 

elfte september. Hur PATRIOT lagarna klubbades utan större kommentarer och det allt 

högre bullret om kommande krig. Rachel Corrie blev alltmer engagerad i Olympias freds-

rörelse. Till sin egen förvåning upptäcker hon att hon är en riktigt duktig organisatör.

Under sina efterforskningar kring Mellanöstern frågan landar hon gång på gång i 

den palestinska frågan. 

Rachel hade vuxit upp som oreflekterat pro israelisk, liksom den övriga familjen. 

Hon hade judiska släktingar. Berättelserna från Förintelsen återgavs ofta i det hemmet. Det 

påverkade.4

Kanske gjorde det mötet med Gazaremsan extra smärtsamt.

Nyfikenheten får henne att börja forska i Mellanösternkonflikten. Bland  Evergreen 

College’s lärare fanns några Palestina aktivister. En av dessa var för övrigt israeliska, Simona 

Sharoni. 

Enligt hennes far blev Rachel alltmer övertygad om att den palestinska frågan är den 

stora knuten. Där började rättvisepatoset göra sig gällande. Hon kallade det en konflikt 

mellan ett ”ett i stort sett obeväpnat folk och väldens fjärde starkaste militärmakt”. Det är 

knappast en slump att hon graviterar mot palestinska sidan, och dessutom mot Gazarem-

san, den fattigare och mer förbisedda delen. Huvuddelen av de internationella aktivisterna 

flockas kring Västbanken.

Hennes högskola, Evergreen College, är något av en progressiv bastion och det är 

närmast tradition att studenter därifrån beger sig ut till Latinamerika och Mellanöstern 

för olika typer av aktivism. Av de amerikanska aktivister som man påträffar på Västbanken 

och Gaza vid tiden för Irakkrigets utbrott kommer ett oproportionerligt stort antal från 

såväl delstaten Washington, från Olympia och från Evergreen College (med cirka 4 000 

studenter). I Rafah finns både Joe Carr (visserligen bördig från Kansas) och Will Hewitt. Yt-

terligare en Olympiabo från Evergreen är Sam Tsohnis som i juli 2003 skottskadas när han 

demonstrerar mot mur-bygget på Västbanken.

När det gäller Rachel Corrie spelar nyfikenhet en stor roll, hon förklarade själv: 

”Jag skulle vilja komma till en plats och möta människor som befinner sig på 

andra sidan av den del av mina skattepengar som betalar för USA:s och andra 

länders militärer. Att försöka vara som lokalbefolkningen och vara respektfull mot 

lokalbefolkningen är en viktig del av min etik”.5
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En representant för Internationella Solidaritetsrörelsen, Chris Allert, intervjuar henne i 

november 2002. 

Han tycker att Rachel Corrie nästan är en för bra för att vara sann berättar han sna-

rae. Han upplever henne som initiativrik, klipsk och har lätt att komma överens med folk, 

om än med en aningen irriterande vana att litet moderligt lägga handen över axeln på den 

hon talar med. 6 De var båda överens om att hon skulle söka sig till Gazaremsan den mer 

undanskymda och utsatta delen av de palestinska områdena istället för Västbanken som 

normalt fick den mesta uppmärksamheten och dit de flesta volontärerna sökte sig.

”…underdog among the underdogs.” 7

Alla som känner henne uppger enstämmigt att hon inte hade några okokta dröm-

mar om martyrium, hjältedåd eller att agera världsfrälsare.

Hon förbereder sig grundligt genom att läsa på och studera inspelade BBC doku-

mentärer om de ockuperade områdena. Hon besöker också skolorna hemma i Olympia 

och håller presentationer om sina planer och om Palestina. Fyra månader före avfärden 

flyttar hon in hos sin äldre syster för att kunna spara pengar till reskassan. De brukade ofta 

titta på TV tillsammans. 

Serien “Buffy the Vampire Slayer” är en av favoriterna.

Rachel är enligt flera källor rädd för vad som framför men samtidigt besluten att 

genomföra vad sitt projekt.

Väl framme i Rafah blir Corries första uppgift att med två andra aktivister slå upp ett tält 

framför ett palestinskt bostadsområde som ofta besköts från israeliska vakttorn. Tanken är 

att försöka avhålla dem från eldgivning. Vetskapen att internationella aktivister befann sig i 

skottlinjen kanske kunde kyla av.

Det visar sig vara ett stort kanske.

Rachel Corrie som fram till dess levt nästan hela sitt liv i Olympia i delstaten Wash-

ington får för första gången i sitt liv uppleva att bli beskjuten. Varningsskott i marken runt-

omkring. Skottsalvor i luften ovanför.

Kulhål i tältduken.

Hon börjar röka igen.

Ganska snart kedjeröker hon upp till två paket cigaretter om dagen. Det är dessutom 

ovanligt starka vilket ger Rachel en allt värre hosta.

Mottagandet i Rafah blir inledningsvis fientligt, surt och misstänksamt. Med knapp 

nöd får de lov att slå upp tält medan deras palestinska kontaktperson lirkade, bönade och 
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bad.

Efter att ha tittat på de slokörade aktivisterna ute i lera, regn och kyla veknar Rafah-

borna och går med på att ta emot dem i sina hem.

Rachel Corrie är en i gänget av ett dussintal aktivister i Rafah. De lever inkvarterade 

i privata hem runtom i staden och de byter ofta adress. Syftet är att skydda husen från rivas 

utan föregående varning under natten. Ockupationsmakten skall aldrig veta med säker-

het om det sover en utlänning i huset. En bieffekt, avsiktlig eller inte, är samtidigt att det 

skapar förbluffande starka band mellan aktivister från Europa och USA å ena sidan och 

många av palestinska stadsborna å den andra sidan. Efter att ha ätit middag med värdfa-

miljerna och lärt sig namnen på ungarna är det inte längre bara principer utan också per-

sonligt för många. I flera fall stannar de kvar längre än de tänkt sig från början och väver 

planer på att komma tillbaka igen. Ett exempel är Joe Carr som ursprungligen tänkt sig att 

jobba i en månad men blir kvar i fyra.

Aktivisterna har fått ytterligare en drivkraft. De försvarar hem som de bott i och 

människor de lärt känna.

Rachels fick både vänner och bekanta i Rafah. Som den bästa nämns Naela Ibrahim. 

Naela är 17 år gammal. I januari hade hon sårats lätt av granatsplitter. I hennes dagbok 

skriver Rachel en hälsning: ”Follow your dreams, believe in yourself and don’t give up. Much love 

and respect, Rachel from Olympia, Washington.”

Antalet aktivister varierar. Efter Rachels död i mitten av mars finns nio. 

Den proisraeliske amerikanske journalist som meddelar detta noterar också med 

förvåning att två av de kvinnliga medlemmarna är judinnor.8

I stort sett är Rachel en i gänget av aktivister. En ovanlig sak är hur mycket tid hon 

tillbringar i ett Internetkafé på kvällarna. 

Rachel Corrie skriver, hon jobbar med det långt in på nätterna och hon tycker tyd-

ligen om det. I mitten av februari blir Rachel gruppens medieansvariga.9 Hon skriver rap-

porter till ISM, brevväxlar med israeliska fredsaktivister och viktigast av allt, långa person-

liga e-postbrev till föräldrarna hemma i USA och kompisar hemma i delstaten Washington.

De av hennes kamrater som får läsa tycker att hon lyckats fånga tillvaron på ockupe-

rade områden på pricken.

I sinom tid är det just de breven räddar henne från glömskan.

Ibland berättar hon om sina funderingar. Ibland fakta om antalet förstörda hus och 

dödsoffer. Ofta är det berättelser om tillvaron i en krigszon. Om att sitta med värdfamiljens 

ungar och försöka hjälpa till med engelskaläxan i hem med granathål i väggarna där strids-

fordon rullar ute på gatorna.

Ofta argumenterar hon. För pappa och mamma där hemma är Israel fortfarande 
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den lilla tappra demokratin från filmen Exodus medan palestinierna är underliga kroppar 

som inte vill hålla sig på mattan. 

Rafah ligger klistrat precis på själva gränslinjen mellan Gaza och Egypten. När Israel 

återlämnade Sinai till Egypten delade de båda länderna upp staden mellan sig. Israel hade 

behållit rätten att kontrollera en den såkallade Philadelphia korridoren, en säkerhetszon 

på den palestinska sidan om gränsen. Militärerna var beslutna skapa en ingenmansland 

närmast gränsen, fritt från bebyggelse och innevånare. Slutet av januari och februari blir 

”en vansinnig tid”. Nästan varje dag lämnar stridsfordon och bulldozrar sin bas för att ge-

nomföra nya rivningar.

I motsats till Västbanken ser man nästan aldrig soldater röra sig utomhus till fots. De 

övervakar Rafah från pansrade stridsfordon, krypskyttetorn och bunkrar. Övervakningen är 

osynlig och ständigt närvarande på samma gång.

Gång på gång fick den lilla ISM gruppen rycka ut för att försöka kliva emellan för 

att försöka skydda hem, vattenkällor och odlingar från bulldozrarna. Ibland fick de ge vika. 

Ibland lyckades de förhandla sig till att människorna i alla fall skulle få tid på sig att bära 

ut en del av sina ägodelar innan huset revs. Man kan kalla dem som vilseledda men nästan 

ingen ifrågasätter deras beslutsamhet. ”De var inte bara modiga utan på gränsen till vansin-

niga,” förklarade en palestinier.10 

Men bulldozrarna och pansarvagnarna kom ständigt tillbaka igen. Och i ett brev 

noterar Rachel Corrie att ingen vet om eller när de israeliska soldaterna kommer att släppa 

sina skrupler mot att skjuta vita.

Läget precis vid den Egyptiska gränsen innebär att Rafah står i fokus för försöken att 

stoppa vapensmugglingen från Egypten. Staden får ta emot mängder med stryk. Enligt den 

israeliska journalisten Gideon Levy har soldaterna nästan obegränsad rätt att skjuta.

Det pågår ett lågintensivt gerillakrig mellan palestinierna och den israeliska armén. 

Palestinierna är klent beväpnade. De tillfogar sällan den israeliska armén mer än nålstick.

Men de irriterande nålsticken går bara inte att få slut på.

Svaret blir att försöka jaga myggor med slägga. Man sätter in slagstridsvagnar mot 

stenkastande ungar. Ett Kalasjnikov skott besvaras med strömmar av eld från tunga kulspru-

tor.

Det är ett grundligt ineffektivt för att få slut på motståndet men är vanvettigt farligt 

för civilbefolkningen.

”Du kan dö varsomhelst, när som helst i Gaza”. Sammanfattade en brittisk journa-

list.11

Det fanns lugnare perioder också, då prygelslagen riktades mot andra delar av de 

ockuperade områdena. Även då fanns ändå den ständiga, molande närvaron av krypskyt-



Breven från Gazaremsan  ● 10 11 ● Mötet med Rafah

Klas Sandberg

tetornen, spanande, fjärrstyrda UAV-plan och Apache helikoptrar. Till det kom vägspärrar 

som gjorde alla förflyttningar vanvettigt tidsödande och beroende av vaktsoldaternas och 

myndigheternas nycker. 

Förutom den ständiga övervakningen, inbrytningarna med åtföljande husrivningar 

kom den kallt kalkylerade, systematiska förstörelsen av Gazas ekonomi.

Rachel Corrie skrev till sin mamma:

”Jag har tänkt mycket på vad du sade om att 

palestinskt våld inte gör situationen bättre. 

Sextiotusen arbetare från brukade arbeta 

i Israel för två år sedan. Nu kan bara 

sexhundra komma in. Av de 

sexhundra har många flyttat 

eftersom tre vägspärrar 

mellan Rafah och 

Ashkelon (den mest 

närbelägna 

staden i 

Israel) 

Gazaremsan under år 2003. Bosättningarna utryms under år 2005. Grafik: Klas Sandberg
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förvandlat vad som brukade vara en 40 minuters bilfärd till en tolv timmar- eller 

ogenomförbar resa. 

Därtill kommer att de faktorer som Rafah 1999 pekade ut som källor till ekonomiskt 

tillväxt nu är förstörda. Gazas internationella flygplats? Startbanan förstörd 

fullständigt stängd; passagen för handel med Egypten? Nu med ett gigantiskt 

israeliskt krypskyttetorn mitt i övergången. Tillgång till havet? Blockerad av en 

vägspärr och bosättningen Gush Katif. Antalet hem som förstörs i Rafah uppgår 

till sexhundra och i stort sett är det människor som inte har någon anknytning till 

motståndet utan bara råkade leva på gränsen. Jag tror att Rafah nu officiellt är den 

fattigaste orten i världen. Det brukade finnas en medelklass här, nyligen. Vi har fått 

rapporter att förut brukade blomstersändningar till Europa från Gaza försenas i över 

två veckor för säkerhetsinspektioner. Du kan förställa dig värdet av två veckor gamla 

snittblommor i Europa, så den marknaden torkade in.”

Gazaremsan brukar ofta jämföras med ett fångläger. Bevakat och övervakat från alla håll 

av en främmande ockupationsmakt. En annan amerikansk aktivist med lång erfarenhet av 

Gazaremsan och Rafah håller inte med. Jennifer Loewenstein skriver 2004: 

”Man behöver bara tillbringa tid i Khan Yunis, Bureij, Jabalia, Nuseirat, Gaza City 

eller Beit Hanoun för att fatta hur felaktig den analogin är. I Gaza är du något mer än 

intern i ett gigantiskt fängelse. Du är en levande måltavla som ständigt skuggas av 

yrkesmördare som kan utplåna dig och din omgivning närhelst de får lust. Ditt hem 

tillhör bulldozrarna och sprängladdningarna, dina städer och flyktingläger tillhör F-16 

plan och stridshelikoptrar. I Gaza minskas din försörjning dagligen av en utarmning 

som är lika avsiktlig som den är skoningslös. Det går varken att undkomma 

desperationen eller fly från skräcken. Ingenstans är det mer uppenbart än i Rafah.”12

En återkommande uppgift för Rachel och de övriga aktivisterna är att vakta reparationsar-

betena vid Rafahs brunnar. 

Två brunnar hade raserats av den israeliska armén i januari (Canada- och El Iskan 

brunnarna). Därmed slogs cirka 60 procent av Rafahs vattenförsörjning ut.13 Vattenran-

sonering hade införts när Rachel anlände. För ISM-gruppen innebär det långa och trista 

vaktpass vid brunnarna för att förhindra att de sista resterna av Rafahs vattenförsörjning 

försvinner. Trista, och påfrestande. Titt som tätt sköts det mot vattenarbetarna och aktivis-

terna. Brunnarna låg nära gränsen till bosättningen.

I sina brev återkommer Rachel Corrie ofta 
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till hur samhället i sin helhet håller på att kvävas. 

Här kan möjligen hennes bakgrund spela in.

Hemma i Olympia, en idyllisk, mellanstor stad vid USA:s Stilla Havskust hade Rachel 

förutom alla sina andra engagemang varit flitigt verksam i olika projekt för att bygga lokal-

samhället, och att få dess olika delar att kugga in i varandra. Band mellan Evergreen Colle-

ge och lokalsamhället. Verksamhet som länkade mellan miljörörelsen och samfälligheten. 

Hennes studieprogram, Local Knowledge, handlade om hur man arbetar småskaligt i 

lokalsamhället.

Termen är Community och förmedlar enligt uppgift på amerikansk engelska en stark 

känsla av hembygd, lokalt självstyre och varm granngemenskap. Att bygga upp lokalsamhäl-

let anses, tillhöra det amerikanska medborgaridealet.

Mycket av det idealet präglar Rachel Corrie. Det säger hennes lärare, arbetskamra-

ter, föräldrar och hon själv. Under minnesstunden som hölls till henne återkommer ter-

men Community ständigt från den ena efter den andra av hennes lärare, kamrater, kollegor 

och släktingar som vill försöka förklara vad som drev Rachel. Hon var en rebell men också 

en trägen vingårdsarbetare för Olympias lokalsamhälle.

Något hon också fått med sig från sina föräldrar var tanken att Community-andan 

kunde utsträckas till att gälla mer än det närmaste lokalsamhället. Man skulle visserligen 

vara en lojal och patriotisk amerikan men man skulle också vara en världsmedborgare.

Det handlade om att försvara människor, principer och Community.

Idealet vore att desarmera den kommande konflikten mellan USA och Mellanös-

tern. Gick inte det, ja då får man inskränka sig bygga band två hembygder, hennes eget 

Olympia och Rafah i mellanöstern. DET skulle kanske ligga inom det genomförbaras gräns 

för en 23 årig studentska utan större resurser att satsa.

I slutet av en dikt skrev Rachel:

”Jag kan inte kyla kokande vatten i Ryssland. Jag kan inte vara Picasso. Jag kan inte 

vara Jesus. Jag kan inte rädda planeten själv.

Jag kan diska”.

Kanske var det just vad hon beredde sig på att försöka göra. Det har ibland sagts att den 

tioåriga flickan som höll det videoinspelade införandet om sin dröm att utplåna svälten i 

världen var exakt densamma som ställde sig i vägen för den israeliska arméns bepansrade 

bulldozrar på Gazaremsan år 2003. 

Det är denna skribents intryck att det är både sant och falskt. Drömmen var nog 

densamma men med åren hade det också kommit en insikt om vad en 23 årig studentska 
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utan mäktiga förbindelser kunde hoppas på att åstadkomma.

Hon förklarade uttryckligen flera gånger att det inte fanns några illusioner om man 

skulle bry sig det minsta om vad hon hade att säga vare sig i Washington DC eller Tel Aviv.  

Kanske kunde man krympa ihop klyftan på en punkt. 

Det skulle bli Rachel Corries sätt att ”diska.” 

Hon kan betraktas som idealist men inte som fantast med huvudet i molnen. Det 

mest slående är tvärtom hur rimlig och välanpassad den planen är. Ambitionerna var ner-

skruvade till det genomförbaras gräns. Planerna realistiska.

I bagaget har hon utkast på vänortsförhållande mellan Rafah och sin hemstad, brev-

växling och öppna möjlighet för Rafahs kvinnor att sälja sina handarbeten hemma i Olym-

pia.

Det är den typen av planer som brukar framkalla roade grimaser från blaserade sä-

kerhets politiska experter. En tjugoårig studentska utan riktig utlandsvana, som tillbringat 

nästan hela sitt liv i en idyllisk avkrok i nordvästra USA och med ett knippe teorier som 

bygger på hur man arbetar i  lokalsamhället i Olympia med omgivningar vill gripa in i ”kri-

get mot terrorismen”. 

Kan man tänka sig något mer löjligt?

Efter att ha skrattat och tagit en närmare titt kan man konstatera att Rachel Corrie 

lyckas genomföra förvånansvärt mycket av vad hon föresatt sig.

Hennes försök att på kort tid lära sig arabiska resulterar bara i att hon lär sig några 

stapplande fraser (det tar flera år att lära sig tala flytande) men Rachel Corrie har, liksom 

övriga aktivister, efter inledande gnissel blivit betrodda och rentav omtyckta av Rafahborna.

Rachel, med sin föresats att ”vara som lokalbefolkningen och respektfull mot lokal-

befolkningen”, är själv en populär figur som ofta spelar fotboll med ungarna och som titt 

som tätt blir bjuden på te, frukt och sötsaker av folk hon möter ute på gator och torg. De 

palestinier som var i kontakt med henne lovprisar henne än idag enstämmigt som rar, lätt-

sam och artig.

Ömsesidigt högaktande och gillande lyser som en sol, både över Rachels brev om 

innevånarna i Rafah som i uttalandena från de palestinier som kände henne.

Kontrasten mot hennes tungt beväpnade landsmän i Irak är gigantisk.

Hon hade ordnat brev från skolelever vid Lincoln Elementary som var intresserade av 

brevvänner och hade börjat dra i tåtar för att få igång ett vänorts arrangemang. Ytterligare 

en tanke hos Rachel är att den typen av förbindelser, kanske, äntligen, kunde få den pales-

tinska frågan att uppmärksammas hos en del av den amerikanska opinionen som nästan 

uteslutande får höra den israeliska versionen. Det kan vara värt att notera att hennes hem-

stad Olympia visserligen är en småstad med en befolkning på 40 000 innevånare men inga-
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lunda en komplett obetydlighet. Det är delstaten Washingtons administrativa huvudstad 

med delstatskongressen och har åtskilliga inflytelserika innevånare.

Rachel Corrie etablerar kontakt och samarbete med kvinnogrupper och dylikt. Allt 

detta är små, litet vardagliga nulliteter som stämde mycket väl överens med modellen för 

Community Building som följt med från Olympia. Och hur trivialt det än kan verka är resul-

taten trots allt överraskande starka för en tjugoårig studentska med minimal mellanöstern-

vana, ingen budget och som bara hann vara i verksamhet i en och en halv månad.

Den planen tar också hänsyn till hennes starka sidor, god förmåga att komma över-

ens med folk och vana att arbeta med, och i, lokalsamhället.

Samtidigt har hon två gigantiska problem. 

Först och främst är det i många avseenden en ensam resa hon företar sig. 

Hemma i USA är den allmänna opinionen och den offentliga debatten helt domi-

nerad av Israels perspektiv. Palestinierna framstår enbart som blodtörstiga och irrationella. 

Det finns fickor av Palestina-vänlighet här och där. Hon har stöd av sympatiskt inställda 

lärare och studentkamrater på Evergreen College, och i Olympias fredsrörelse, men i stort 

sett kan hon efter återkomsten snarare räkna med att det upprättas en akt om henne på 

Departementet för Hemlandets Säkerhet än att bli intervjuad i lokaltidningen. 

Efter hennes död gör det henne inledningsvis närmast aningen pinsam för delar av 

USA:s progressiva rörelse.

Det andra stora, oövervinneliga problemet den arabiska hembygd hon hoppats kun-

na länka till sitt eget Olympia i höll på att kvävas. 

Påfallande många, även krigsvana korrespondenter, talar om att verkligheten på de 

ockuperade områdena är mycket mer skrämmande än man föreställer sig. För Rachel Cor-

rie med hennes känsla för Community – byggande måste situationen i Rafah framstått som 

helvetet på jorden. 

”Jag upplever att jag bevittnar en systematisk förstörelse av människors möjligheter 

Den ursprungliga bildtexten: Den 7 mars under de föregående 
fyra dagarna revs 11 hus. Rafah i början av mars 2003.  

Bild och text: Muhammed Omer. rafahtoday.org
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att överleva och det är oerhört skrämmande. Ibland sitter jag ner för att äta middag 

med människor inser jag att vi är omgivna av ett massivt militär maskineri som 

försöker döda människorna som jag äter middag med.”14

Sedan var det frågan om barnen.

Nästan hälften av Rafahs innevånare är barn. Nativiteten är hög, vilket ofta är ett 

typiskt för krigsdrabbade samhällen.

Det finns stora skaror barn på gatorna. Det låter gulligare än vad det är i verklighe-

ten. Eller för att vara mer rättvis, barnen är rara men åtskilliga besökare upplever dem ofta 

som enormt enerverande. Rafahs barn är inte alltid lättgullade. En svensk aktivist beskriver 

dem som vanvettigt irriterande, de ”bråkade, var överallt och slängde saker”.15

Den dåliga impulskontrollen hänger naturligtvis samman med uppväxtsituationen. 

Rafahs barn är grundligt impregnerade av krigstrauman. Enligt Alice Coy, engelsk 

aktivist, lider många av anemi eftersom de inte kan tillgodogöra sig näring ordentligt på 

grund av ständig stress. En israelisk razzia kan utlösa långa perioder av hysteri där en del 

sluter sig helt medan andra kan ses kasta sten på varandra i dagar efteråt.

Man riskerar nog inte att bli motsagd om man hävdar Rachel Corrie är mycket barn-

Rachel Corrie längst till höger. Bilden är från den 14 mars.



Breven från Gazaremsan  ● 16 17 ● Mötet med Rafah

Klas Sandberg

kär. Hon gör inget större nummer av det men tankar om barn, oro för barnens skull och 

vilken effekt omständigheterna kan ha på dem återkommer ständigt. De kommer i hennes 

brev hem, i bevarade intervjuer med henne, ja till och med i hennes officiella rapporter till 

ISM. 16

Man skall nog inte göra henne vekare än hon är. En besökande ISM-aktivist som 

övernattade i samma hus som Rachel när en eldstrid bröt ut utanför. Rachel Corrie var 

lugn som en filebunke, satt ömsom och pladdrade väder och vind med värdfamiljen och 

diskuterade rentav att med en annan aktivist på mobiltelefonen om man ge sig ut i natt-

mörkret och försöka hindra rivningen av en moské.17 

Vid det laget bör studentskan från Olympia ha blivit något av en krigsveteran. I utta-

landen av både palestinier och andra aktivister nämns just hon som den som försökte hålla 

humöret uppe för människor i sin omgivning. Rachel är gruppens lustigkurre 

Av allt att döma avreagerar hon sig i breven hem. 

När en av aktivisterna skall resa hem samlas Rachel och deras palestinska vänner för 

att säga adjö. Palestinierna tackar och hoppas på återseende i framtiden med reservation 

för att alla kanske inte skulle vara i livet då.

Det är ett mycket lugnt och sakligt konstaterande.

Hon noterar att det nästan tar hårdare på henne än på palestinierna att leva i ett 

Rachel Corrie efter att hon grävts fram. Alice Coy från London håller 
hennes huvud för att försöka stabilisera ryggraden
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samhälle – Community - som oavbrutet är inringat, ansatt och övervakat från alla håll av ett 

förkrossande överlägset, militärt maskineri. 

För palestinierna är det gammalt och vant. För Rachel framstår det som ett inferno.

I början mars har humöret lättat litet igen. Människorna runtomkring knogar på 

och håller humöret uppe trots vidriga omständigheter. Kanske är det en källa till hopp. Ett 

samhälle kan pryglas, hunsas och övervakas men kan samtidigt vara mycket segt.

En källa till hopp trots allt.

Man skall inte göra henne mer naiv eller blöt än hon var. Rachel Corrie var trots allt 

bättre påläst än de flesta amerikaner om vad verkligheten på de ockuperade områdena 

innebär. Det är helt enkelt så att realiteterna är ännu kusligare.

Allt oftare frågar hon sig varför det inte blir något ramaskri därhemma över vad som 

pågår i de ockuperade områdena.

I sina sista brev hem börjar hon tala om att försöka få de därhemma att förstå.

Det mest slående är att Rachel trots alla vidrigheter inte vill sluta. 

I sina sista brev talar hon både om att försöka stanna kvar i Gaza så länge det bara 

gick och att komma tillbaka så snart som möjligt. ”Att komma hit är en av de bättre saker 

jag någonsin gjort”, avslutas ett brev.

I mitten av mars 2003 är läget oroligt. En hög mur står på själva gränsen till Egypten. Delvis 

av metall. Bebyggelsen närmast har raserats för att skapa ett ingenmansland. Sexhundra 

hus har rivits.

Det finns ett irritationsmoment. Apotekaren Samir Nasrallahs hus, som han äger 

tillsammans med sin bror Khaled står kvar ensamt i vad som beskrivits som ”ett hav av grus 

och bråte”. De båda bröderna lever där med sina respektive fruar och barn. 

Khaled lever på övervåningen med sin fru och två barn. Honom träffar Rachel inte 

så ofta. Han arbetar i Gaza City och tillbringar ofta sin tid med att sitta fast i israeliska väg-

spärrar.

Samir och Khaled betalar fortfarande av på huset.

Det var två familjer som levat i ett allt större helvete under den israeliska arméns 

försök att driva bort dem. Signalerna består av slumpskott mot fönster, tät uppvaktning av 

patrullerande pansarfordon och återkommande razzior av instormande soldater.

I ett reportage dagarna efteråt besöker journalisten Sandra Jordan apotekaren Samir 

Nasrallah i hans hem. Han är en lång hålkindad man som talar långsamt och eftertänk-

samt. Han och familjen försöker stanna kvar. Det finns ingen annanstans att ta vägen. 

Samir Nasrallah berättar att han kedjeröker i en takt av fyrtio cigaretter om dagen 

och är sömnlös på nätterna. Minsta motorljud kan vara början till slutet. Teoretisk skall ar-
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mén ge en halvtimmes förvarning. I praktiken får många bara fem minuter på sig att rafsa 

samman litet tillhörigheter och rusa ut. 

För många palestinier är den enda förvarningen när väggarna börjar ge vika runt-

om.

Eftersom huset är ett ständigt stridsäpple mellan aktivister och ockupationsmakten, 

har många av aktivister sovit över i huset för att förhindra att det överraskande rivs mitt i 

natten. 

Samir Nasralla och hans fru försöker hålla humöret uppe inför barnen berättar han. 

Barnen är sonen Kareem 14 år, döttrarna Reem 12 och Imah 6 år.

Efteråt noterar Khaled Nasrallah sorgset att om de vetat vad som skulle ske på ef-

termiddagen den 16 mars 2003 hade de aldrig låtit Rachel fatta post utanför, även om de 

hade varit tvungna att binda henne.

Rachel har sovit över i det huset nästan femton gånger ända sedan hon kom till Ra-

fah, hon har lekt med barnen och kommer bra överens med familjen.

Efteråt fanns det de som undrar om det bidrar till att hon envetet vägrar backa eller 

kliva undan när bulldozern plöjer rakt mot huset.

Klockan 14,00 får Rachel Corrie meddelande på sin mobiltelefon. Israelerna har 

lämnat sin bas igen. Två bulldozrar och ett pansarfordon, troligen vill de bli av med Nasral-

lahs hus en gång för alla.

Aktivisterna hinner fatta posto med megafonerna och banderoller. Bulldozrarna 

drar sig undan. Allt lugnar ner sig. Fram till nu är det en ganska rutinmässig aktion.

Just före klockan fem ser aktivisterna och Samir Nasrallah att bulldozrarna kommer 

tillbaka och börjar arbeta sig allt närmare huset igen. 

Rachel Corrie ställer sig i vägen för den ena, cirka fem meter framför bröderna 

Nasrallahs hus. Hon och de övriga vet inte att den här gången har de fått order att fullfölja 

rivningen utan att låta sig hindras.

• • •

CATERPILLARS BEPANSRADE BULLDOZER av typen D9 är ett varumärke för den israeliska ock-

upationen. Det är den maskinen som jämnat stora delar av Rafah med marken. 

Den är en av de största bulldozrar som finns. Den är nästan lika hög som ett tvåvå-

ningshus. Åtta meter lång. Den civila versionen väger 49 ton. En fullvuxen människa som 

står bredvid når inte ens upp över bandaggregatet eller schaktbladet. 

Tillverkaren är Caterpillar Inc. med huvudkontor i Illinois, USA. Motorstyrkan varie-

rar på mellan 460 upp till 480 hästkrafter. Baktill sitter en, plogliknande krok med spetsen 
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riktad nedåt, såkallad ”Ripper”. Kroken kan sänkas hydrauliskt och användas för att gräva 

upp diken. Den kan tränga 1, 7 meter ner i marken. Bulldozern levereras gulmålad och 

används inom jordbruket, sophantering och för tunga väg- och röjningsarbeten. Den anses 

kostnadseffektiv.

Det israeliska försvaret köper Caterpillars D9 maskiner från USA och bygger om 

dem för militära syften i den statliga Israel Military Industries (IMI). En del av dessa bepans-

rade maskiner har därefter exporterats tillbaka till USA:s krigsmakt. Den kan med andra 

ord betraktas som ett amerikanskt / israeliskt samarbetsprojekt.

Den militära versionen är grågrön och har försetts med pansarplåtar. Förarkabi-

nen omges av gluggar med dubbla, skottsäkra glas vilket gör den ytterligare 15 tons tyngre. 

Summa summarum: en vikt på cirka 64 ton. En aktivist noterar förvånad att den backar till 

ljudet av en bräkande varningssiren, ett minne av dess ursprung som civil arbetsmaskin. 

Besättningen består av två man. En befälhavare och en förare.

Det var under andra världskriget som man upptäckte nyttan av bepansrade bull-

dozrar. 

I teorin skulle visserligen stridsvagnar och infanteri röja väg för ingenjörstrupper 

och arbetsmaskiner så att de kunde arbeta i stormtruppernas kölvatten. Titt som tätt blev 

det istället tvärtom bulldozrarna som måste gå fram i första ledet och röja undan hinder 

och fylla igen sprängda vägar så att stridande trupper kunde komma vidare. När det sked-

de brukade fientliga krypskyttar och kulsprutor passa på.

I det långa loppet fann man det irriterande att tappa förare regelbundet på det sät-

tet. Man provade två olika vägar för att lösa problemet. En lösning blev att montera schakt-

blad på stridsvagnar – såkallade tankdozers - den andra att haka pansarplåtar på vanliga 

arbetsmaskiner så att de i kunde stå emot handeldvapen. 

Bepansrade arbetsmaskiner har ingått i de flesta större arméer sedan dess.

Ett långt utvecklingsträd. Den bepansrade D9:an är det sista skottet.

På israelisk soldatslang kallas den för Dooby, vilket sägs betyda teddybjörn. Det är ett 

bistert skämt. Något mindre kramvänlig, och mindre älskad maskin finns inte på de ocku-

perade territorierna. Den israeliska armén har rentav provat att montera kulsprutor på 

somliga D9:or. Därmed har övergången till stridsfordon drivits ytterligare ett steg.

Sent på eftermiddagen den 16 mars 2003 är det just en sådan maskin av undertypen 

D9R som sätter kurs mot den plats där Rachel Aliene Corrie från Olympia i delstaten Wash-

ington står.

• • •
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Den första reaktionen efter att hennes kamrater lyckats gräva fram Rachel är lättnad. Hon 

lever fortfarande. Illa tilltygad men i alla fall.

Hon andas flämtande. Hon säger att ryggen är bruten.

Redan när ambulanssjukvårdarna anländer konstaterar de att livet ebbat ut.

På kliniken har Nasrallah förvarnat och ett stort läkarlag står beredda och försöker 

få igång andning och hjärtverksamhet.

Apotekaren Samir Nasrallah ser medan blodtycket sjunker och sjunker.

I en intervju förklarar klinikföreståndaren doktor Ali Moussa att hon troligen dog av 

tre orsaker i kombination. Kollapsade lungor (delvis krossade), sand i luftrören och mas-

siva inre blödningar.

Rachel Corrie dödförklaras den 16 mars 2003 klockan 18,30. 

Tre dagar senare invaderar USA Irak. 
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INLEDNINGSVIS HADE DET varit något av en lättnad för henne att komma över till Gaza-

remsan. Alice Coy hade rest till Israel från hemmet i södra London i pur nyfikenhet. Efter 

att ha bekantat sig med situationen på de ockuperade områdena hade hon anslutit sig till 

Internationella Solidaritetsrörelsen. Efter en kort introduktionsutbildning blir hon skickad 

till Västbanken.

Alice är i många avseenden en ypperlig aktivist, därtill förstahjälpenutbildad, hon 

hade ett problem: temperamentet . Alice Coy har ett hett humör. När de ambulanser eller 

skolbarn hon och hennes medarbetare var mänsklig sköld för blev utsatta för skottlossning 

från soldater och bosättare hade Alice Coy svårt att hålla sig till Solidaritetsrörelsens direk-

tiv om icke-konfrontation. Vid ett tillfälle hade Alice skällt ut en syndande israelisk soldat 

tills mannen bokstavligen talat grät.

Att slippa förhandla med soldaterna var en ren lättnad. Däremot var Gazaremsan 

under ett starkare fundamentalistiskt inflytande. Obeslöjade kvinnor måste räkna med 

pojkarna bråkar. Alice vägrade bära slöja. Hon nöjde sig med att dra kapuschongen på sin 

rock över huvudet för att få viss frid.

Senare löste hon problemet genom att raka av sig håret helt och hållet.

Rachel Corries död blir inledningen till en våldsam period på de ockuperade territo-

rierna. Samma kväll dödas nio palestinier. Den yngsta är fyra år. Den äldste nittio.1

Alice får också se ett av de övriga offren komma in till akutmottagningen. Det är en 

femtioårig palestinier, hon får veta att hans namn var Ahmed Ahemd Al-Najar, att han är 

gatsopare och att han träffades av en skottsalva när han skulle ta en cigarett ute på gatan.

Om Rachel Corries död var en gäspning så är Ahmed Ahmed Al-Najar öde en ren 

icke-händelse, om det inte varit för att Alice Coy lovar sig själv att inte tala om Rachels död 

utan att nämna Ahemds också.2 

• • •

EN FÖRSÖK ATT NÅGRA dagar senare hålla en minnesstund på platsen där Rachel dödades 

Efterdyningarna
”Jag önskar du kunde träffa de här människorna. 
En dag kommer du förhoppningsvis att göra det.”

Rachel Corrie brev hem 27 februari 2003

Alice Coy vid 
Tom Hurndall i 
Rafah, den 11 
april 2003.

Cindy och 
Craig Corrie
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avbryts av ett pansarfordon.

En Caterpillar D9 bulldozer passerar förbi. Någon tycker sig känna igen maskinen 

som krossader Rachel Corrie.

En våldsam period inleds som sagt var. Den israelska armén gör tunga infall på flera 

platser i Gazaremsan, i Beit Lahia och i Nusseirat lägret förutom det ständiga hamrandet 

på Rafah.3

Allt drunknar i dånet från Irakkrigets utbrott.

Från det officiella USA ses det hela snarast med ett stumt gillande. De israeliska auk-

tionerna mot palestinierna betraktas närmast som ett parallellt fälttåg, tillsammans med 

invasionen av Irak, i ”kriget mot terrorismen”. Förre ambassadören Martin Indyk, medlem 

av kretsen invigda policysnickare, skrev med stor tillfredsställelse om hur Israels ”svar på 

terrorismen” hade mörbultat palestinierna till den grad att de säkerligen skulle börja ”bete 

sig förståndigt”.4 Med förståndigt menades att det skulle bli en fredsöverenskommelse helt 

på USA:s och Israels villkor. I stort sett var Israels politik mot palestinierna också USA:s.

MINDRE ÄN EN MÅNAD efter Rachel död skyndar Alice Coy än en gång en annan medar-

betare till Rafahs klinik. Den här gången var det Tom Hurndall, en nyanländ brittisk ISM 

aktivist som skjutits genom huvudet från ett krypskyttetorn. Tom hade försökt föra undan 

tre barn som blivit fast i en gata som besköts när han träffades.

Det var först när hon efteråt såg fotografierna av händelsen som Alice insåg att hon 

gallskrek när det skedde.5

För Alice betyder det två och en halv, nervslitande timmar på kliniken i väntan på att 

transport skall ordnas till ett större sjukhus. Det är nödvändigt. Annars riskerar ambulan-

sen att beskjutas eller så kan ambulanssjukvårdarna och föraren gripas.6 

De lyckas få ut Tom men han är hjärndöd och avlider hemma i England efter nio 

månader. 

Alice Coy grips av israelerna vid en vägspärr den 27 april. Militär försöker förhöra 

henne. Hon sitter inspärrad i isoleringscell i fem dygn.

Journalisten som hon berättar detta för noterar att hon fortfarande har blåsor på 

händerna efter att ha bultat på celldörren nätterna igenom. 

Sedan utvisas Alice.7

Tillbaka i London är hon med och grundar förbundet för judiska antisionister.

Grundarmötet hölls i Londons universitet.

Man blev tvungna att ganska hastigt byta till ett större rum eftersom tillströmningen 

blivit oväntat stor.
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• • •

Efter hårda påtryckningar från den brittiska regeringen åtalar israelerna soldaten som skju-

tit. Han heter Taysir Hayb och är en beduin som tagit värvning i den israeliska armén. Det 

är inte ovanligt för beduiner att göra så för att försöka förbättra sin status i det israeliska 

samhället.

Tom Hurndalls mamma Jocelyn frågar sig efteråt om hennes son föll offer för ett 

offer.8

Föräldrarna
I september 2003 kommer Rachels Corries föräldrar till Rafah.

Varken pappa Craig eller mamma Cindy hade lindrigt talat varit speciellt entusias-

tiska över dotterns val att bege sig till Gaza. Craig Corrie har i flera intervjuer berättat att 

han mest av allt undrade varför Rachel inte kunnat få utlopp för sin världsförbättrariver vid 

någon bespisning för hemlösa hemmavid.

Först och främst är familjen slentrianmässigt proisraelisk, som de flesta amerikaner. 

De har judiska släktingar, berättelserna från Förintelsen återgavs ofta i deras hem. Palesti-

nierna var i stort sett osynliga i den ekvationen. Underliga kroppar rätt och slätt som inte 

ville hålla sig på mattan. En gemensam brunch med föräldrar och syskon hade slutat med 

att Rachel stormade ut.9

Rachels storasyster Sarah hade velat att pappa och mamma skulle försöka övertala 

Rachel att avstå från alltsammans. Cindy ansåg att det var meningslöst att försöka. Cindy 

bestämde sig att försöka lära tillsammans med Rachel istället.

När breven från Gazaremsan började komma fortsatte den processen. Cindy skulle 

senare kalla Rachel för sina ”ögon och öron” i mellanöstern. Cindy skrev att hon kände att 

hon kämpade emot en livstid av indoktrinering. 

De kände Rachel. Hon kunde vara bohemisk och disträ men Rachel Corrie slarvade 

aldrig med fakta när hon skrev.

Pappa Craig Corrie läste något annat i Rachels brev. Där kunde han läsa om solda-

ternas slumpskott mot hus och civila, husrivningar, nyckfulla gripanden och misshandel. 

Craig Corrie hade varit gruppbefäl för en ingenjörsenhet under Vietnamkriget. Han 

visste hur svårt det var att upprätthålla disciplinen bland soldater under krig. I Rachels brev 

från Rafah anar han en krigsmakt som löpte amok, utan att disciplin eller kontroll funge-

rar längre.10 Han vet en annan sak från Vietnamkriget: man berättar inte allt i breven hem.

Inledningsvis hade han trott att det värsta som kunde drabba Rachel vore att hon 

skulle arresteras.11 Nu anade Craig Corrie bättre än någon annan att hans dotter befann sig 

i en situation som kunde sluta mycket, mycket illa.
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Den sista kontakten Cindy Corrie hade med sin dotter var ett telefonsamtal den 10 

mars 2003 inför ett försök att kontakta sitt kongressombud om två saker. Dels att försöka 

få upp frågan om mänskliga rättigheter för palestinierna och dels att försöka få den ame-

rikanska ambassaden i Israel rycka i kopplet för att de internationella aktivisterna skulle få 

vara ifred.12

Craig skickade ett e-post brev till sin dotter den 11 mars, hans enda. Kontakterna 

gick mestadels genom Cindy. Han berättade att han är orolig för hennes skull och att det 

förmodligen finns goda skäl för det.

Rachel skrev tillbaka den 12 mars och svarade att han inte skulle oroa sig. Det fanns 

nog ingen anledning att vara bekymrad.

Det blev det sista brevet från Gaza.

De bodde i en lägenhet i Charlotte, North Carolina dit de tillfälligt flyttat på grund 

av Craigs jobb medan de behöll huset i Olympia. Det var där som telefonsamtalet från de-

ras svärson kom. Cindy hörde redan från början på hans röst att det var något allvarlig den 

här gången. Hon hörde också att Sarah Corrie Simpson grät hysteriskt i bakgrunden. De 

sett på textremsan på tv:n att en kvinna från Olympia hade dödats på Gazaremsan.

Cindy skämdes efteråt över att hon förhoppningsfullt tänkt att det kanske fanns fler 

flickor från Olympia där.

Sedan ändrades texten på TV skärmen till att säga ”Rachel Corrie från Olympia, del-

staten Washington dödad på Gazaremsan”.13

Enligt pressuppgifter stoppades ambulansen med Rachels kropp i vägspärren ut ur 

Gazaremsan trots löften om fri lejd. Föräldrarna kunde inte komma dit till följd av Irakkri-

gets utbrott. De israeliska myndigheterna krävde att få obducera Rachel för att gå med på 

kroppen skulle få transporteras hem.

De avböjde all medverkan från den israeliska armén eller den amerikanska ambas-

saden.14

Efter budet om Rachel död strömmar det in kondoleanser, så till den milda grad att 

familjens e-postkonto kraschar. Det kommer å andra sidan också en hel del meddelanden 

från fosterländskt lagda medborgare som anser att Rachel Corrie fick vad hon förtjänade. 

Ett innehåller en leksaks bulldozer och ett meddelande, ”Bra att Rachel Corrie är död”.

Minnesstunden i Olympia samlar 2 000 deltagare.15

I Rafah ser de med egna ögon vad deras dotter beskrev. Krypskyttetornen. Pansarfor-

donen. Vägspärrarna. De besöker några av familjerna Rachel bodde hos. 

En bekant som följer med noterar att Cindy gråter ofta och lyssnar till familjernas 

berättelser.16

De äter lunch i Naela Ibrahims hem, den sjuttonåring som var en av Rachels bästa 
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vänner i Rafah.

Morgonen därpå får de veta att huset där Naela bor utsatts för razzia under natten. 

Soldater med hundar hade stormat hemmet, släpat ut Naela och några av de andra kvin-

norna och krävt att de skulle visa var ”tunnlarna fanns”.

Inga tunnlar står att uppbringa. En D9 bulldozer plöjer upp ett dike genom trädgår-

den. Sedan ger de sig av igen.

Hemma i USA får Craig och Cindy veta att Ibrahims hus rivits. Detsamma gäller för 

alla de andra hus som gruppen från Internationella Solidaritetsrörelsen försökte skydda. 

Det ena efter det andra rivs, eller sprängs.

Samir Nasrallahs hus, det som Rachel försökte skydda den 16 mars, undgår inte bull-

dozrarna. Under operation Rotkanal, den stora räden mot Rafah i oktober 2003, gräver 

man upp djupa diken på tre sidor. El, vatten och avlopp bryts. Huset blir obeboeligt. De 

båda familjerna tvingas överge det. Craig Corrie får veta att det slutgiltigt rivits i januari 

2004.

I det minnesprogram där Craig berättar om den episoden erinrar han sig ett annat 

möte. Ett möte med en av de ambulanssjukvårdare som tog hand Rachel. Craig Corrie 

hade gruvat sig inför det men ger honom, oväntat, en av de sista, fina minnesbilderna av 

hans dotter. 

Den palestinske ambulanssjukvårdaren visade sig ha träffat Rachel ganska regelbun-

det. Hon hade ofta brukat besöka akutmottagningen för att samla information om antalet 

skadade för ISM:s räkning. Det han mindes bäst av Rachel Corrie var hur hon på morgnar-

na brukade komma runt hörnet med att helt knippe ungar i hasorna och ett brett, belåtet 

grin i ansiktet.

Craig Corrie berättade att han sedan får veta den ambulanssjukvårdaren dödats un-

der operation Rotkanal.

Hans röst var mycket svag när han berättade.17

Det blev inte slutet. Rachel Corrie skulle få en efterträdare i Rafah.
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KATASTROFBESKEDEN KOM 

I snabb takt till den välbe-

sökta konferensen. 

I mitten av oktober 

2003 hade man samlats på 

Rachel Corries högskola 

Evergreen College. Naomi 

Klein fanns med. Rachels 

föräldrar Craig och Cindy 

Corrie fanns med. Det var 

tänkt att man skulle avhandla 

freds och rättvisefrågor när 

beskeden från Gazaremsan blev alltmer desperata. Den israeliska armén hade slagit till mot 

Rafah igen och den här gången kraftigare än någonsin tidigare. 

Man fick höra att åttio pansarfordon vältrade in i staden, att skottlossningen var in-

tensiv, att Rafah var blockerat från alla håll, att utegångsförbud var infört, att hus raserades 

i rasande fart och att den israeliska armén kallade det för ”Operation Rotkanal”.1

Man fick också höra internationella solidaritetsrörelsens representant på platsen 

kämpade för att återställa vatten- och el i staden. 

Det var den 21 åriga Lora Gordon från Pittsburgh. Hon blev den som tog Rachel 

Corries plats. Lora var den sista återstående ISM-representanten i Rafah.2

Det hela började med att Lora inte kunde fortsätta sina studier på Grinell College. Nu 

är hennes pengar slut allt med skolavgifterna fortsätter att stiga. Hon blir vad som förakt-

fullt kallas dropout. Det blir början på en flackande tillvaro med tillfälliga jobb än här än 

där. I december 2002 beger hon sig till Israel som deltagare i något som kallas Födslorätts-

programmet tillsammans med en mängd andra ungdomar för bekanta sig med Israel.3 Det 

finns drag av trevande identitetssökande och någon slags mål och mening med livet efter 

att studierna på Grinell inte gick att fullfölja. 

Där fanns hoppet om att Israel kanske var svaret. Ytterligare en bonus var att resa 

och uppehälle var gratis, en icke obetydlig lockelse eftersom Lora var ekonomiskt barskra-

pad.

Rachel Corries efterträdare
”Den där judiska flickan” 

Lora Gordon som anslöt sig till Internationella Solidaritetsrörelsen 
i Rafah bara några dagar efter att Corrie dödats. Under lång 
period dess enda representant på platsen.
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Under programmet får hon besöka israeliska offer 

för palestinska attentat. Hon blir kvar och arbetar som 

frivillig för socialt utsatta ungdomar och israeliska ter-

roristoffer.

Lora kommer i kontakt med pojkvännen till hen-

nes bästa väninna via internet. Han tillhör Internatio-

nella solidaritetsrörelsens grupp i Rafah. 

Från Rafah kommer berättelser om ockupationen, 

berättelser som helt enkelt inte stämmer överens med 

vad hon hör från sina israeliska vänner och från media. 

Lora har fram till dess bara fått höra från trevliga, 

nittonåriga israeliska soldater hon mött att det som på-

går i ”territorierna” är helt igenom korrekt. Nästan hela 

sitt liv har hon beundrat den israeliska krigsmakten. 

Samtidigt sitter hon med de där båda bilderna som det 

helt enkelt inte vill stämma överens. Den israeliska bil-

den känner hon till. Den finns runtomkring henne. Kan 

det finnas någon sanning i vad som sägs om ockupatio-

nen?

En möjlighet att åka till Gaza öppnar sig. Lora 

Gordon ger sig av för att se själv.

Ingen predikar. Lora får helt enkelt se sig omkring 

i Rafah. De raserade husen och odlingarna.

Enligt Alice Coy är det första Lora Gordon ser för-

störa fruktträd. Det blir en chock. Lora är djup religiös. Att förstöra träd i det heliga landet 

är en svår synd. Det skakar henne redan från början.

I en intervju berättar Lora att det avgörande var ett besök norr om Rafah där ett sju-

våningars hus hade raserats. De boende hade drivits samman i ett rum med hundar. Solda-

terna hade tvingat en sjuårig flicka att placera ut sprängladdningar i varje rum.

”Något brast inom mig den dagen, förklarar Lora i en intervju, det blev tydligt på 

vilken sida av muren jag måste vara”.4

För Lora blev nyheten om Rachel Corries död droppen. Två dagar senare ansluter 

sig Lora Gordon till ISM-gruppen i Rafah. Hon kommer till en stad där Rachels shaheed 

affisch fortfarande hänger på hus väggarna. Lora Gordon blir därmed, Rachels direkta 

efterträdare.5

Och det var INTE vad Födslorättsprogrammets upphovsmän hade tänkt sig.

Lora Gordon som nybliven aktivist 
under demonstration den 22 april 

Bild: Muhammed Omer. rafahtoday.org

En D9:a. Lora Gordon längst ner 
till vänster 

Bild: Muhammed Omer. rafahtoday.org
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Att en judinna ansluter sig till Internationella Solidaritetsrörelsen för att arbeta mot 

ockupationen är varken så udda eller ovanligt som man först skulle kunna tro. Enligt Ghas-

san Andoni, en av organisationens grundare har tjugo procent av ISM:s aktivister judisk 

bakgrund.6 Något som också pekar på att Israel / Palestina konflikten inte längre följer 

enkla, etnisk- religiösa förkastningssprickor. Just under den perioden börjar dessutom nya, 

israeliska aktivistgrupper dyka upp på Västbanken för att delta i protesterna mot ockupatio-

nen.

En genomsnittlig aktivist brukar vara verksam i mellan en eller ett par månader. 

Lora Gordon arbetar nästan oavbrutet i TIO månader, och de kommer att inkludera en av 

de värsta perioderna i Rafah. 

Inledningen på hennes verksamhet blir svår. Lora bevittnar hur Tom Hurndall skjuts 

ner i en gränd från ett krypskyttetorn, den andre ISM-aktivisten i Rafah som faller offer. 

Lora Gordon hade bara känt honom några dagar men tyckte mycket om honom för hans 

lättsamma optimism. 

Det sker den 11 april 2003, för övrigt dagen efter att Rachel Corrie skulle ha fyllt 

tjugofyra.7 

Lora och Joe Carr har lämnat en skildring av hur de vakar vid Be’er Sheva Soroka 

sjukhuset i Israel dit Tom Hurndall förts i väntan på vidare transport hem till England. Det 

värsta är att det ständigt är omöjligt att få ordentligt besked hur det är ställt med Tom. De 

israeliska läkarna är undvikande. En påstår att han blivit slagen i huvudet med ett baseboll-

trä.

Lora Gordon hade som sagt sett när Tom sköts.

De får hjälp när en aktivist anländer från en annan, nystartad organisation som bör-

jat delta i protesterna mot ockupationen, Rabbis for Human Rights. Den, lyckligtvis, resolute 

rabbinen lyckas tränga in en läkare i ett hörn och tala med honom på hebreiska till dess de 

får ett besked. De mest grundläggande funktionerna i Tom Hurndalls hjärna fungerar. Det 

är tillräckligt mycket för att maskinerna skulle kunna hålla honom vid liv men i praktiken 

är Tom hjärndöd.

På sjukhuset möter Lora och Joe en palestinier från Gaza ramsan vid namn Sahd. 

Hans bror är inlagd med skottska-

dor i axeln, bröstet, sidan och befin-

ner sig i koma, på samma sätt som 

Tom Hurndall. Gradvis litet svagare 

allteftersom tiden går. Det hade 

krävts ändlösa förhandlingar mellan 

Israel och den Palestinska myndig-

Lora Gordon (th) tillsammans vänner i Rafah
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heten och sjuhundra dollar om dagen för att Sahds bror skulle få behandling vid Be’er 

Sheva Sorokasjukhuset. Villkoret för att Sahd skall få vara tillsammans med sin bror är att 

han inte lämnar sjukhuset. En beväpnad vakt ser till att bestämmelserna åtlyds. Han bor i 

rökrummet där han inrättat sig så gott det går med madrass. 

Sympatiskt inställda besökande Israeler och israeliska araber smugglar in mat åt ho-

nom.

Lora Gordon och Joe Carr noterar det hela liknar en miniatyr av Israel och dess för-

hållande till Gazaremsan. Ett modernt, västerländskt sjukhus, byggt för israeler, där en pa-

lestinier lever i ett litet, övervakat, kalt, lådliknande rum utan annat än minimal försörjning 

av det mest nödvändiga.8

Sedan skiljs deras vägar. Joe Carr återvänder till USA. Tom Hurndall transporteras 

till England, och Lora Gordon… återvänder till Gazaremsan och Rafah.

UNDER VÅREN DRABBAS LORA GORDON av ett nervsammanbrott och tas in på sjukhus i 

Gaza.

Delvis kan det mycket väl handla om samma typ av mentala rekyl som drabbade Rac-

hel Corrie i slutet av februari. 

Samtidigt är skillnaden i förutsättningar för de båda gigantiska. 

Rachel Corrie hade redan från början föresatt sig att arbeta mot ockupationen i Ra-

fah. Hon hade pluggat arabiska, läst på om Gaza och Västbanken och studerat inspelade 

BBC-dokumentärer. Rachels största problem var inte att hennes ursprungliga vägkarta varit 

visade fel. Rachel Corrie hade förväntat sig att finna en svår situation på de ockuperade 

områdena. Verkligheten visade sig bara vara så mycket svårare ändå.

Lora Gordon hade däremot anlänt med ”en vacker dröm” (Alice Coys beskrivning) 

om vad Israel var. Inom loppet av några veckor hade hon tagit ett sjumilakliv ut ur det is-

raeliska hjärtlandet, lämnat shopping gallerierna, lämnat IT-företagen vid kusten och ca-

féerna för att arbeta och kämpa i den israeliska ockupationens svartaste skugga. Det fanns 

nästan inga mentala stötdämpare.

Omställningen blev svår, nästan för svår.

I det läget skulle de flesta gett upp och rest hem igen. 

Så icke Lora Gordon.

Hon tillfrisknar och återupptar sitt arbete för ISM i Rafah.

Därefter börjar ockupationsmakten dra åt tumskruvarna kring ISM och andra in-

ternationella aktivister. ISM:s kontor utsätts för razzior.9 Ytterligare en flicka från Olympia 

i delstaten Washington lyckas under sommaren 2003 ta sig in till Rafah, den nittonåriga 

Emma Pearlman.
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Därtill: för de som kommer in i Israel reser man nu så många hinder som möjligt för 

nå fram till Rafah. Aktivister grips och utvisas. Antalet verksamma krymper från 100 till 20.

Efter att Tom Hurndall skjutits upphör man med försöken att agera mänsklig sköld. 

Det var meningslöst om soldaterna var lika villiga att skjuta utlänningar som palestinier. 

Däremot fortsätter de att övernatta i utsatta hem för att skydda dem från att rivas under 

natten. 

För det andra jobbar hon med att dokumentera och rapportera så mycket som möj-

ligt till omvärlden.10

Omvärlden ger dessvärre fullständigt fan vad som sker på Gaza. Uppmärksamheten 

är nästan helt fixerad på Irak där den tidigare så triumfartade amerikanska erövringen 

börjar krackelera. Hennes rapporter blir i stort sett liggande olästa av alla utom andra akti-

vister.

I de israeliska förläggningarna, bunkrarna och krypskyttetornen runtom Rafah talar 

man om henne som ”den där judiska flickan”.

Hennes visering går ut. Lora Gordon knogar på.

Vid det här laget kan tjugoåringen från Pittsburgh, som fortfarande har ”Den lilla 

sjöjungfrun” på listan över sina favoritfilmer, uttala sig med stor sakkunskap om vad som 

skiljer ljudet från en avlossad M-16 karbin jämfört med en Kalasjnikov. (M-16 har en vassare 

och snärtigare mynningsknall). Hon vet att beskjutning med stridsvagnskanoner och tunga 

kulsprutor nästan enbart riktas från själva gränslinjen in mot staden.11

Det är den typ av kunskaper som man kan förvänta sig av en garvad krigsveteran.

Då och då kommer amerikanska journalister på besök och undrar förbryllade hur 

det kommer sig att hon befinner sig där hon är och gör det hon gör.

Lora svarar mestadels bara enkelt att det här är något hon måste göra.

Det är bara så.

Det finns videoinspelad intervju med Lora Gordon, gissningsvis från hösten 2003. 

Tvärtemot vad man skulle kunna föreställa sig är det på inget vis något hålkindat 

människovrak som möter betraktaren där. Lora ses tillsammans med en palestinsk familj, 

fräsch som en nyponros. Hon verkar i varje tum vara just en amerikansk college student 

som utan större problem omplanterats till den härjade, delvis raserade palestinska gräns-

staden utan att göra något större avkall på sig själv.12 Kanske anar man också en av dessa 

stunder av avkoppling och gamman, mitt i krigszonen som Rachel Corrie beskrivit så fint. 

När kameran riktas ut genom fönstret ser man att nästan all bebyggelse runtomkring är 

raserad. ”Bortom buffertzonen ser man Egypten, den gröna påminnelsen om ett bättre liv 

någon annanstans.” 13

Hon gör ingen hemlighet av att hon är judinna. En besökande amerikansk journalist 
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noterar förbryllad att Lora Gordon är omtyckt, med åtskilliga friare, i Rafah, en stad med 

många Hamas anhängare. Hon är, noterar han en mörkhårig, kort, intensiv, ung kvinna 

som talar ivrigt, och ler ofta.14 

Av allt att döma oförstörbar.

Kanske är det faktum att hon under långa perioder var den enda internationella ak-

tivisten i Rafah inte en sådan tragedi som man lätt vill tro utan tvärtom hennes smala lycka. 

Rachel Corrie hade i ett brev med förvåning noterat att hon var långt mindre skräckslagen 

hela tiden när hon var tillsammans med palestinska vänner än tillsammans med andra in-

ternationella aktivister.

Man här ofta talas om att hårt utsatta befolkningar utvecklar sätt att hantera sin si-

tuation rent mentalt.

Kanske var det just de mentala skyddsrummen som först Rachel Corrie och nu Lora 

Gordon lärt sig att utnyttja.

Lora noterar att hon aldrig gått på så många bröllop som under sin tid i Gazarem-

san.

Samtidigt…

Livsfaran är ständig. Lora berättar hur synen av pansarfordon eller bulldozrar när-

mar sig alltid innebär en malande osäkerhet? Kommer de att skjuta, eller börja riva huset… 

eller bara passera förbi?15

Effekterna uteblir inte. Lora hör att Rafah tidigare brukade vara relativt avspänt i 

religiöst avseende. Kvinnor kunde promenera på gatorna i korta kjolar och obeslöjade om 

de fördrog det. Sprit gick väl an, bara man var diskret. 

Det var en annan tid. Nu breder islamismen ut sig över Gazaremsan.

”Nu, säger de, att för varje rivet hus bygger folket i Rafah en moské. För varje hus 

som blir grus kommer en böneutropare som vänder sig till gud fem gånger om dagen i 

desperation. Överallt, från marknadsplatser till sjukhusrum genljuder koranrecitation på 

högtalare. Det enda som finns kvar när alla andra hopp om frälsning är ute.”

Rafah, som en gång var ett välmående jordbrukssamhälle har numera 85 procents 

arbetslöshet och är förvandlat till vad Lora kallar ”en mörk framtidsvärld där Apache heli-

koptrarna härskar under nätterna.16” 

Soldaterna övervakar Gazaremsan från pansrade stridsfordon, helikoptrar och kryp-

skyttetorn.17 Man möter maskiner, inte människor. På Västbanken möter man ofta soldater 

till fots, ofta brutala, ofta översittaraktiga men också, om man har tur, möjliga att resonera 

med. På Gazaremsan förekommer inte ens den typen av kontakter mellan ockuperad och 

ockupant. 

Vid ett tillfälle, medan Lora och en ISM kamrat bevittnar hur vägspärren Abu Holy 
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monteras ner ser de för första gången israeliska soldater komma ut i det fria. Loras kamrat 

hade aldrig sett soldater utanför deras stridsfordon, bunkrar och krypskyttetornen och 

gjorde stora ögon. För Lora Gordon var det två månader sedan sist. Kamraten var närmast 

förbluffad över att soldaterna faktiskt verkade vara vanliga människor.

Somliga soldater är bara arton år gamla. Lora noterade att de mest av allt verkade 

slitna och taniga, knäande under tyngden från ammunitionsväskor och skyddsvästar. 

Hon hörde några soldater mumla till varandra med en blick åt henne. 

Den där judiska flickan.18

En tillfällig lättnad. Husrivningarna mal på. Misstanken finns att ockupationsmak-

tens ambition är att ”pressa samman” Rafah för att göra staden mer lättövervakad. Därför 

de ständiga bulldozerräderna som arbetar sig djupare och djupare i staden, dels från grän-

sen, dels från Gush Katif blocket i nordväst. Det ser utan tvivel snyggt ut på planeringskar-

torna. I praktiken innebär projektet ett närmas gränslöst godtycke för innevånarna. Famil-

jer tvingas fly, många gånger hals över huvud. Inte sällan är det bara för att tvingas bryta 

upp igen när D9:orna arbetat sig fram till den nya bostaden.

Sommaren tar slut. De övriga ISM-volontärerna åker hem. Lora har gått från att vara 

den nya flickan till att bli veteran, den Internationella Solidaritetsrörelsens koordinator på 

platsen och den som är hönsmamma åt de nyanlända. 

Från och med hösten blir det allt svårare att få fram nya aktivister.

Lora Gordon stannar kvar som den Internationella solidaritetsrörelsens ende repre-

sentant i Rafah. Den sista återstående av ISM gruppen.

Det blir det oktober år 2003. 

”Operation Rotkanal” inleds.

Loras skildring är aningen vag om vad som skedde under upptakten. Där nämns 

inga platser eller klockslag. Det berättas bara om gator som kreverar i panik och om att 

springa, springa tillsammans med alla andra för att komma i skydd. 

Situationen blir nästan omgående desperat. Gazaremsan delas i fyra delar. Kom-

munikationerna är strypta. Armén koncentrerar sig på Rafah som blockeras medan strids-

vagnar och D9 bulldozrar strömmar in i staden. Rapporterna talar om mellan 60 eller 80 

stridsfordon och att Apache helikoptrar patrullerar luftrummet ovanför.

En palestinier berättar att soldaterna befaller folk att komma ut ur sina hem i mega-

foner men väntar inte på att någon skall hinna reagera innan de öppnar eld. Dr Ali Mousa 

från Rahas sjukhus uppger för The Guardian att han hör om hur gravida kvinnor måste 

springa från skydd till skydd för att kunna ta sig till kliniken. Till och med han är skakad 

när två pojkar kommer in med huvuden bortslitna av en stridsvagnsgranat. De var 12 res-

pektive 15 år gamla. 
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”Vad kunde de ha gjort mot en stridsvagn?”19

Ambulanssjukvårdaren Raja Salah Omer såras av ett skott genom bröstet när han 

försöker undsätta en patient och dör.20 Det var han som tog hand om Rachel Corrie i mars.

Muhammed Omer, som driver webbkrönikan Rafahtoday återvänder från skolan 

bara för att upptäcka att hela hans kvarter i block O är jämnat med marken. Hans enda 

återstående ägodelar är vad som finns i skolväskan.

Lillebror Hussam skjuts till döds. Mamma ligger på sjukhus.21

Från Lora Gordon kommer ett nödmeddelande om att strömmen är bruten, att 

sjukhuset är överfullt och att matförråden börjar bli riskabelt knappa. Det avslutas med en 

uppmaning att protestera hos den israeliska arméns talesman.22 

I stort sett reagerar världen inte alls. Den magiska formeln ”Kriget mot terrorismen” 

dämpar de flesta invändningar. Den gamla regeln gäller dessutom fortfarande. Gazarem-

san kommer l-å-n-g-t ner på världens uppmärksamhets lista.

Efteråt anser Lora Gordon att Rafahs kommunalarbetare är de obesjungna hjältar-

na, tillsammans med ambulanssjukvårdarna. Det är kommunalarbetarna som knogar på för 

att hålla samman vad som finns av stadens el, vatten och avlopp.

Lora, 21 år från Pittsburgh, är den som förhandlar fram fri lejd åt dem. Det betyder 

att hon beger sig ut i staden och försöker prata förstånd med stridsvagnar och militärposte-

ringar.

Vid ett tillfälle är hon helt överväldigad av lycka över att det inifrån ett stridsfordon 

kommer svar från med en soldat som verkar både trevlig och vettig. 

Runtomkring rasar operation Rotkanal, enligt kännarna den dittills mest massiva 

ödeläggelse på de ockuperade områdena sedan Jenin härjades i april 2002. Lora Gordon 

berättar i sin dagboksrapport att hon nästan glömmer allt runtomkring bara för den beru-

sande lyckan att hitta en glimt av sunt förnuft inne i det massiva militära maskineriet.23

I en sammanställning från november 2003 noterar hon att Rafah sedan den 28 sep-

tember 2000 fått uppleva:

• 258 dödade, av vilka 46 är barn. Av dessa är 20 dödsfall från operation Rot-

kanal i oktober.

• 2 472 skadade. Av dessa är 110 permanent handikappade. 122 kommer från 

oktober.

• 1 246 hem har rivits. 303 i oktober.

• Ytterligare 557 hus är skadade. 129 av dessa från oktober.

• 1 606 familjer om 9 159 människor har blivit hemlösa.

• 3 503 hem befinner sig under nästan daglig beskjutning längs den Pales-
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tinsk- Egyptiska gränsen.

• 3 343 dunum (hektar) jordbruksmark förstörd eller beslagtagen.24 

Det rent militära utbytet blir magert. Tre tunnlar upptäcks. Löjligt litet för en så massiv 

insats.

Uppgifterna finns i ett zine som Lora sammanställer i november 2003. Det avslutas 

med ett anti-copyright meddelande för tidskriften: ”Flitigt kopierande och spridande av 

denna skrift uppmuntras å det livligaste”.

Under sin tid i Rafah på sommaren 2003 noterar Emma Pearlman att det trots det 

stora och växande antalet raserade hem finns förvånansvärt få hemlösa, till och med jäm-

fört med hemma i USA. För Rafahborna utgör deras släkt och vänner ett förvånansvärt 

starkt skyddsnät. Samtidigt kvarstår faktum att för varje nytt, rivet hus ökar pressen på de 

återstående.25 De bidrar också till att de traditionella dragen i det palestinska samhället 

stärks. 

Under huvuddelen av sin tid i Rafah bor Lora Gordon hos Abu Jameels familj.

Abu Jameel tillhör den ursprungliga befolkningen i Rafah, alltså inte de som flydde 

dit efter Israels tillkomst 1948.

Hans familj brukade vara rik och välbeställd. 

Brukade som sagt var.

De 40 butiker familjen ägde är förvandlade till grus. Tolv revs under den första Inti-

fadan. Tjugoåtta revs i början av den andra Intifadan, dessa förstördes under loppet av vad 

Abu Jameel kallade ”en lång artontimmars dag”.26

Abu Jameel brukade arbeta i Israel. Sedan drogs arbetstillståndet in. Det enda som 

återstår är fattigdom och ett krypskyttetorn uppsatt ett tjogotal meter från sitt hem som 

ständigt skjuter mot huset. Lora Gordon berättar under en förläsning att den husvägg som 

vetter emot tornet liknar en Schweizerost, sönderhackad av alla kulhål. En del skott går in 

genom köksfönstret och stannar i innerväggarna.27

Det var för övrigt vid Abu Jameels hus som Rachel Corrie stod när hon blev inter-

vjuad om situationen i Rafah av Middle East Broadcasting Network den 14 mars 2003. När 

man tittar igenom videoklippet ser man att Rachel ideligen sneglar åt sidan under inter-

vjun. Svaret är enkelt. Det var där krypskyttetornet stod.28

De boende på den gatan hade kommit överens om att inte stödja någon verksamhet 

från palestinsk gerilla. Tanken, förhoppningen eller drömmen hade varit att de i gengälld 

skulle få vara ifred från den israeliska arméns sida.29

Lora Gordons tid i Rafah går nu mot sitt slut. I England har Tom Hurndall dött och 
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Lora vill vara med på begravningen. Men i en intervju för studenttidningen på hennes 

gamla college erkänner hon att finns mer grundläggande skäl. Hon är seg och uthålligare 

än de flesta men ockupationen börjar sakta men säkert nöta ner henne också. 

Gazaremsan är trots allt bara en smal landremsa. Möjligheterna till att ”ta permis-

sion”, finna litet avkoppling är små eftersom nästan allt är sönderbombat. Till sist, noterar 

hon, kan man bara färdas fram och tillbaka som ett lejon i en trång bur.

I början av 2004 är hon tillbaka i USA igen.

• • •

EFTER SIN ÅTERKOMST börjar Lora Gordon föreläsa om situationen på de ockuperade pa-

lestinska områdena. I en intervju förklarade hon att det var så angeläget att hon var beredd 

att gå varthelst hon var välkommen, även om det bara var någons vardagsrum. Hon åter-

upptar sina studier och tar examen i mellanösternkunskap och arbetar under 2005 i Beirut 

flyktinglägret Shatila i Libanon.

Hon förs upp på den högersionistiska Meir Kahane-rörelsens fiendelista över ”själv-

hatande” judar.

Där noteras med viss upprördhet att Lora Gordons föräldrar förklarat att de var 

stolta över sin dotter, att de ansåg att hon varit mycket modig.

För närvarande lever Lora Gordon i Chicago.

• • •

Under sina två månader i Rafah tillsammans med Lora Gordon på sommaren 2003 lärde 

Emma Pearlman känna Abu Jameel och hans fru Noura och deras tre barn. Det var den 

sommaren hon kom för att tillsammans med Lora starta ett barnläger för Olympia-Rafahs 

systerstadsprojekts räkning.

I synnerhet Noura och Emma blev goda vänner innan Emma återvänder hem till 

delstaten Washington på hösten.

Emma Pearlman förfärdigar en banderoll på engelska och hebreiska att hänga utan-

för huset: ”Kvinnor, barn och internationella lever i detta hus. Vi är obeväpnade.”

Emma får senare höra att banderollen fortfarande hänger kvar när Abu Jameels hus 

till sist förstörs av den israeliska armén den 20 januari 2004.30
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“Broken Crystal” Electronic Intifada, 8 december 2003,

 http://electronicintifada.net/v2/article2267.shtml 

“Redemption in Gaza” Electronic Intifada, 10 december 2003,

 http://electronicintifada.net/v2/article2248.shtml 

“When boredom feels like slow death, what is left to lose?” Electro-

nic Intifada, 20 december 2003, 

http://electronicintifada.net/v2/article2288.shtml 

“And the world sleeps” Electronic Intifada, 10 januari 2003,

 http://electronicintifada.net/v2/article2337.shtml 

“Getting the hell into Gaza” Electronic Intifada, den 15 januari 

2004. Ger en uppfattning om hur vanvettigt svårt det är att 

komma in i Gazaremsan under våren 2004. I det här fallet för en 

delegation under Jennifer Loewenstein. 

http://electronicintifada.net/v2/article2349.shtml 

http://electronicintifada.net/v2/article2267.shtml
http://electronicintifada.net/v2/article2248.shtml
http://electronicintifada.net/v2/article2288.shtml
http://electronicintifada.net/v2/article2337.shtml
http://electronicintifada.net/v2/article2349.shtml
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På Gazaremsan och Västbanken områdena fortsatte det malande ockupationskriget. Mono-

tont, ihållande, med återkommande eruptioner av aktivitet. I maj 2004 drabbades Rafah av 

en ny israelisk auktion. Den här gången större och brutalare än tidigare.

Upptakten antyder att spelet inte längre lika ensidigt var den israeliska arméns läng-

re. Den 11 och 12 maj fick israelerna två pansarfordon sprängda av islamiska Jihad i Rafah. 

Den 18 maj inleds ”operation Regnbåge”, en ny generalauktion mot ett Rafah som 

fortfarande led av sviterna efter den förödande ”operation Rotkanal”.

Än en gång rullar stridsvagnar och, givetvis, de ständiga D9 bulldozrarna in i staden.

Enligt Human Rights Watch är ödeläggelsen ä-n-n-u mer omfattande den här gång-

en. 

Det som Lora Gordon var med om att skydda under operation Rotkanal förstörs nu. 

Centrala Rafah. En bred remsa har röjts från bebyggelse längs gränsen. Markerat mörkt. Under 
operation Regnbåge genomförs ytterligare rivningar, markerat med svarta linjer. 

Grafik: Klas Sandberg

De båda städerna
Delstaten Washington möter Palestina
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Den israeliska arméns D9 bulldozrarna använder de stora, plogliknande krokarna, såkal-

lade rippers, baktill på fordonen för riva upp diken medan de kör längs med gatorna. Man 

koncentrerar sig på stadsdelarna al Brazil och Tel al-Sultan. Gator, elnät, vatten och avlopp 

förstörs.

Dricksvatten och avlopp blandas. 298 hus rivs.1 Enligt The Guardian blir 1 600 män-

niskor hemlösa.2 Operation Regnbåge är kulmen på förstörelsen av Rafah.3

Samir Nasrallah, vars hus Rachel Corrie försökte skydda när hon dödades, har flyttat 

in i en lägenhet i stadsdelen al Brazil med sin familj. 

Medan Samir Nasrallah befinner sig på sin arbetsplats när han får veta att deras hem 

är omringat från alla håll och skottlossningen är intensiv. Han skyndar hem men vägen är 

blockerad av armén.

Vänner måste hålla fast honom för att hindra Samir Nasrallah från att blint rusa 

över. 

 Påfågeln i Rafahs 
djurpark. 

Bild: Muhammed Omer. 

rafahtoday.org

Hemlösa efter operation Regnbåge. 
Bild: Muhammed Omer. rafahtoday.org

En Caterpillar D9 bulldozer i auktion. Bild: Muhammed Omer. rafahtoday.org

Efteråt. 
Bild: Muhammed Omer. rafahtoday.org
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Samir är övertygad om att hans familj inte är i livet längre.

Till sist kommer han fram och finner att hans fru och barn är oskadda. Det hade 

hållits fångna. Hans fru och son utsattes för bryska förhör om var ”smugglingstunnlarna 

fanns”. De hade på sätt och vis ändå haft tur. En grannpojke hade också förhörts. I det fal-

let hade utfrågningen inkluderat att ”de gjorde dåliga saker med honom” som Samir Nas-

rallah försynt uttryckte saken.

Ett stort hål hade slagits upp i huset. En signal om att huset skall förstöras och att de 

boende har packa sig iväg.

För andra gången flyr Nasrallahs familj från sitt hem. 

Den yngsta dottern Imah måste sys efter att ha skurit sin fot, av allt att döma på de 

sönderplöjda gatorna.4

Familjen tar tillfälligt sin tillflykt hos brodern Khaleds familj. Brodern noterar att 

Samir Nasrallah är djupt deprimerad.5

Palestinierna håller en protestdemonstration den 19 maj. Den beskjuts från pansar-

fordon. Tio människor dödas.

Den här gången drabbas Israel till sin förvåning av internationella protester.6 De 

inställer operationerna i Rafah.

Den här gången.

Vid stadsdelen al Brazil hittar man efteråt mängder av döda djur, mestadels fåglar i 

gruset och bråten. De verkar ha haft svårast att fly. Det fanns en djurpark i stadsdelen och 

i sin frenetiska iver att riva ner så mycket som möjligt, så snabbt det gick maldes de ner av 

D9:orna också.7

DEN 8 JULI 2004 SPRÄNGER en palestinsk vägbomb en israelisk jeep någonstans mellan 

Rafah och Khan Yunis. Bland de sårade är överste Pinhas Zuaretz som får ena foten avsli-

Kommendanten: Överste Pinhas Zuaretz Befälhavaren över Gaza: 
General Doron Almog 
som var nära att gripas i 
London
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ten. Det blir slutet för hans bana som kommendant över Södra Gazas militärdistrikt.

Det var han som förde befälet över de israeliska styrkorna i Rafah, det var samma 

överste som presiderade över operation Rotkanal och Regnbåge och när Rachel Corrie 

dödades och Tom Hurndall sköts.8

Av de 2 500 hus israelerna rivit på Gazaremsan är två tredjedelar belägna i Rafah. 

Allt enligt statistik sammanställd av Human Rights Watch. 9

●●●

GENERALMAJOREN I DEN israeliska armén Doron Almog har en ganska ståtlig karriär bakom 

sig. Den inkluderar deltagande i Entebbe räden 1976 och en rad kommandoräder.

Han är också den hittills ende som varit på vippen att gripas som krigsförbrytare för 

vad som skett i Gazaremsan. Det var under hans tid chef för det israeliska Sydkommandot 

från december 2000 till juli 2003 som de massiva husrivningarna i Rafah inleddes.

Efter att passagerarplanet landat i London den 10 september 2005 fick Doron Al-

mog veta att han skulle gripas om han klev av. Istället för ett planerat tredagarsbesök blev 

den pensionerade generalen tvungen att sitta kvar i planet resten av dagen till dess det 

återvände.

Nyheten vållade något av en chock i Israel. En respektabel krigshjälte, absolut inget 

monster, som ägnade sin tid att resa jorden runt för att uppbåda bidrag åt Aleh, en organi-

sation för stöd åt handikappade.

Om det nu inte var för att han, bland mycket annat, blev den som inledde med mas-

siva husrivningarna i Rafah den 10 januari 2002 när bulldozrarna vältrade i ”Block O”.10

De boende fick bara minuter på sig att fly.

Från och med den dagen hade rad efter rad av hus systematiskt rivits i Rafah. Det-

samma gällde omgivande jordbruksmark. 

Det var den gamla sionistiska sentensen om att få ”öknen att blomma”, ställd på hu-

vudet. Här förvandlades bebyggelse och odlingar målmedvetet till öken.

Begäran om att general Almog skulle gripas hade lämnats av Palestinian Centre for 

Human Rights. Deras advokat, Daniel Machover, är förövrigt också israel, verksam i Eng-

land.11

Förutom demoleringarna anklagades Almog för att ha beordrat bombardemang av 

tättbebyggda områden i Gaza.12

●●●

UNDER ÅR 2005 FÅR Rafah uppleva en sällsynt ljuspunkt. De israeliska bosättningarna på 

Gazaremsan dras in. I omvärlden föranleder det godtrogna att förmoda att ockupationen 
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är över.

Gush Katif blocket försvinner.

För första gången sedan Intifadan inleddes kan folket i Rafah och södra Gazaremsan 

nå havet.

Det israelska trycket fortsätter. De återkommande angreppen fortsätter likaså. Fat-

tigdomen blir allt värre. Handeln och försörjning är och förblir strypt. Under år 2007 för-

klarar Israel att Gazaremsan i sin helhet är en ”fientlig enhet”. Inget mer än ett minimum 

livsmedel eller medicin tillåts komma in. De sista fabrikerna måste stängas på grund av 

brist på råvaror. 

I omvärlden noteras med viss förvåning över att stödet för Hamas och islamistiska 

rörelser bara växer.

Men som sagt var, folket i Rafah kan för första gången nå fram till havet.

Omröstningen
Från många håll i USA blev reaktionerna häpna över stadsfullmäktiges beslut i Olympia.

Kunde detta verkligen vara möjligt i Rachel Corries hemstad frågade en brevskrivare 

från Oregon?

Den 17 april 2007 avvisade stadsfullmäktige motionen om göra Rafah till vänort med 

Olympia.

Bakgrunden var denna: När Rachel dödades i mars 2003 lämnade hon efter sig en 

stridbar skara vänner och släktingar hemma i Olympia som var fast beslutna att Rachels 

planer inte skulle dö i tysthet. 

Förutom att arbeta som mänsklig sköld hade Rachel en plan för att upprätta ett 

vänortsförhållanden mellan Olympia och Rafah. Hon hade inlett kontakter med kvinnoför-

eningar, skollärare och barnparlamentet i Rafah. Förebilden var vänorts samarbetet mellan 

Serena Becker och Rochelle Gause tillsammans med 
Samir Nasrallahs familj.

Från vänster: Craig Corrie, Imah Nasrallah och Cindy 
Corrie
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Olympia Santo Tomas i Nicaragua, där vänner till henne är aktiva.

Det låg inom ramarna för vad en 23 årig collegestudent hade hopp om att ro iland. 

Det fanns inget motstånd från palestinsk sida som någon noterat. Den förening som upp-

rättats i Olympia för att driva frågan hade uttryckligen lovat att de inte skulle ligga stads-

budgeten till last.

Det var i USA det stora bigotteriet fanns, inte bland palestinierna.

I Olympia i delstaten Washington hade Rachel Corries död inte haft den enande 

verkan man skulle kunna tro. Istället hade det lett till att samhället sakta men säkert sprack 

upp en progressiv och en konservativ del.

Under stadsfullmäktiges sammanträde mötte vänortsplanerna, Olympia-Rafah Sister 

City Projekt, ett övermäktigt, grättet motstånd från kristen höger, konservativa judar och en 

svärm människor som helt enkelt tycker det känns farligt att ge sig i lag med orientaler.13 

Ett återkommande argument är att Rafah inte förtjänar att ha Olympia som vänort.

Utrikespolitik bör helst lämnas åt de kloka människorna i Washington DC. I Olym-

pia verkar många innevånare efter fyra år ha ganska dimmiga begrepp av vad det hela ur-

sprungligen handlade om. 

På gatan hördes någon fråga om det var ”terroristerna” som dödade Rachel Corrie.

Ett återkommande argument är att detta hotar att splittra samhället. 

Frågan är om inte splittringen redan är ett grundligt etablerat faktum.

Kanske är Olympia ett miniatyrexempel på läget i Amerika. Det haveriet visar hur 

svårt det kan vara för progressiva att göra sig gällande, till och med i det progressivt sin-

nade nordvästra USA. De demonstrationer och minnesstunder som ordnas av Rachels för-

äldrar, vänner och släktingar möts då och då av motdemonstrationer. 

De inkluderar plakat som prisar den israeliska arméns bulldozrar.

Efteråt skickar Khaled Nasrallah e-postbrev från Rafah för att lugna sina förkrossade 

amerikanska vänner. Minst lika viktigt var att inte lämna över spelet till de bigotta. Bara 

Rania Noureddine med sin nyfödda dotter, döpt till 
Rachel Corrie. Den 24 mars 2003
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genom att försöka kämpa emot gjorde de en viktig insats.

Jennifer Loewenstein kunde trösta med beskedet att hennes att få sitt eget Madison-

Rafah Sister City Project sanktionerat hade avvisats av Madison i Wisconsin under ännu 

råare och rasistiska former och med ännu större majoritet. 

En av Corries vänner undrar efteråt ilsket om Olympia förtjänar att ha Rafah som 

vänort. 

Den delen av Rachel Corries plan gick inte att genomföra. Hennes eget hembygd, eller 

Community, avvisade den förslagna föreningen.

Delegater från Olympia
I den skildring som Rochelle Gause lämnade från sitt besök i Rafah var ett av de starkaste 

minnena hur hon från fönstret såg en hovrande Apache helikopter avfyra sina robotar på 

ner i samhället.

Normalt borde synen av den smäckra maskinen vara en källa till amerikanska foster-

ländska känslor. Den var trots allt konstruerad och byggd i hennes eget land och överskep-

pad till Israel som led av USA:s militärsamarbete. Hon bör ha haft möjlighet att se samma 

typ av strids helikopter avfyra på samma sätt, på teveskärmar och biodukar åtskilliga gånger.

Den här gången var det verklighet.

Och eldgivningen riktades mot ett samhälle där det levde människor hon lärt känna.

I det fallet var målet en tjugoårig motståndsman. Som vanligt frestas man nästan 

tillägga. Han dödades av roboten. Krevaden skickade stålsplitter åt alla håll som sårade yt-

terligare ett tiotal människor runtomkring som inte hade något med saken att göra, också 

det som vanligt. 

Hennes palestinska vänner var efteråt aningen roade över att det fanns människor 

som kunde bli uppskärrade över något så vardagligt.14

MAN KAN SÄGA att de vänner, släktingar och sympatisörer som Rachel Corrie lämnade efter 

sig i Olympia är maktlösa men få kan ifrågasätta deras hängivenhet. Resan till Rafah bety-

der för amerikanernas vidkommande en hel del ljugande och bluffande vid passkontroll 

och vägspärrar, bara för att till sist landa i den livsfarliga, belägrade, utfattiga och delvis 

raserade gränsstaden på Gazaremsan.

Det var två år efter att Rachel Corrie dött och två av hennes vänner från Olympia, 

Rochelle Gause och Serena Becker har gjort samma resa.

De möter Samir Nasrallah och hans familj. Den familj vars hus Rachel försökte skyd-
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da när hon dog.

Han kan berätta om den tiden. En gång i tiden hade hans hus varit en del av en 

blomstrande stadsdel. När Rachel kom var det istället det enda huset som stod kvar. Det 

hade varit en helvetisk tid. Många nätter hade skottlossning rasat runtomkring. Ibland kom 

soldater instormande och tvingade samman hela familjen i ett hörn medan de genomförde 

razzia.

För Samir hade det varit en lång, hård kamp för att hålla en optimistisk fasad inför 

barnen. För Rochelle och Serena berättar han om en natt när pansarfordonen sköt runt-

omkring huset då något brast för den yngsta dottern Imah.

Normalt brukade hon krypa under täcket och gråta. Den här gången gav hon sig ut i 

trädgården och började dansa.

Samir hade allvarligt oroat sig för att hans barn höll på att bli vansinniga.15

Rochelle inleder sin skildring exakt på samma sätt alla andra, som Rachel Corrie, 

som Lora Gordon, som Cindy och Craig Corrie och som talrika korrespondenter som för-

sökt skildra sitt första möte med Rafah. 

Rafah är överväldigande. Situationen är överväldigande. Det är värre än de först 

trodde, trots att de ofta är väl pålästa människor. Rochelle berättar att det dröjer det veckor 

innan hon ens klarar av att börja formulera vad hon sett.

Det besöket var samtidigt ett led i ett utbyte av delegationer mellan Rafah och Olym-

pia som började i september 2003 när Cindy och Craig Corrie besökte Rafah för första 

gången för att själva se var deras dotter arbetade och dog.

Ett utbyte inleds trots allt.

Palestinska kvinnogruppers handarbeten dyker upp i Olympias hembygdsbutik. 

Sjukvårdsutrustning och andra nyttigheter från USA sipprar fram till Rafah.

Om Corries vänner var ensamma och svaga hemma i Olympia så började de sakta 

men säkert knyta an till meningsfränder här och där i det övriga USA. De möts. Utbyter 

synpunkter och erfarenheter. De håller kontakten med sina vänner på Gazaremsan för att 

få veta när det är säkert att komma på besök (en del klagar över att palestinierna är över-

drivet beskyddande). Tjugoåriga kvinnor som reser utan sällskap anses speciellt misstänkta 

och måste vara beredda att duka upp trovärdiga historier vid kontrollerna, både vid avfär-

den från Amerika och i Israel. 

De är unga. En av dem, Emma Pearlman firar sin tjugonde födelsedag i Rafah, den 1 

september 2003.16 

Enligt vänortsprojektets hemsida besökte fyra delegater Rafah under 2005-2006. De 

var Serena Becker, Rochelle Gause, Will Hewit som var med Rachel 2003 anslöt också. Rac-

hels vän Siouxize Morrison och Trent Lutzke försökte men verkar ha misslyckats att komma 
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in i Gazaremsan. För Siouxize återstår bara att delta i olika protestauktioner runtomkring 

Gaza, inklusive en sorgsen en-kvinna-protest på en uppställningsplats för D9 bulldozrar.

En person som delegaterna från Olympia kommer i kontakt med är frilansjournalis-

ten Jennifer Loewenstein. Hon driver ett liknande projekt, The Madison – Rafah Sister City 

Project. 

Hon har varit verksam som aktivist i Gazaremsan och glider in och ut ur de ocku-

perade områdena genom årens lopp. Bland annat avlade hon en visit hos Lora Gordon i 

slutet av hennes tid i Rafah. 

EN STOR FRÅGA återstår när man försöker summera vad Rachel Corrie och de övriga akti-

visterna från ISM och Olympia. Vad resulterade alltsammans i? Vad uträttade de egentli-

gen?

Rent mätbart, mycket litet. De hem som de försökte skydda i Rafah revs till sist, det 

ena efter det andra. Som bäst lyckades de dämpa upp den israeliska arméns verksamhet en 

aning.

Var alltsammans förgäves? Var det bara en gest?

Kanske inte trots allt.

Till sist var det kanske bara en gest kvar men det var ingen tom gest.

Man skulle trots allt säga att de viktigaste delarna av Rachel Corries plan faktiskt går 

i lås. Hon ville skapa ett fönster mot palestiniernas situation, alla fall för delar av opinionen 

hemma i USA. I tidskriften The Nation frågar man sig om inte hon blev den som länkade 

Amerikas progressiva rörelse till den palestinska frågan.17

Det fanns ytterligare en tanke, nämligen att försöka öppna ett fönster åt andra hål-

let. Rachel talade med en väninna om behovet att försöka sätta ett mänskligt ansikte på 

Amerika. Det inför ett samhälle där dess existens framför allt manifesterades av Caterpillars 

D9 Bulldozrar, Apachehelikoptrar, robotar, granathylsor raket- och granatsplitter med tex-

ten ”U.S.A.”.

En svensk delegat från Kyrkornas Världsråd, som besökte kvinnogrupper i Rafah i 

slutet av 2003 noterar att Rachel Corrie var ihågkommen och beundrad där. Hennes por-

trätt hängde på väggarna. Det sades att en del nyfödda flickor på de ockuperade områdena 

döps till ”Rachel”.

Kanske gav hon sitt land en smula goodwill trots allt.
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I USA har ett palestinskt perspektiv, sent omsider, börjat kunna ventileras i debatten.

Kanske lyckades Rachel Corrie trots allt.
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REGISSÖREN FÖR DEN SAMTIDA AMERIKANSK TEATERFESTIVALEN i Shepheardstown fick ett 

kort e-postmeddelande i juli 2007. ”I can’t get it out of my head or heart. Mission accomplished.” 

Kolumnisten som skrev det hade suttit och torkat tårarna efter föreställningen.1

Det som börjat som ett relativt rutinmässigt dödsfall på Gazaremsan fortsatte att växa, 

ge upphov till nya effekter och återverkningar.  Under sommaren och hösten 2007 börjar 

det lämna ett avtryck i det amerikanska kulturlivet. Rachel Corrie kallades ”den mest omta-

lade pjäsförfattaren i dagens Amerika.”2

Man har rentav talat om Rachel Corrie-effekten. Mer om den längre fram.

Andra var inte lika kittlade. James Kirchick i The New Republic rasade: Av alla ämnen 

för en pjäs borde Rachel Corrie vara på botten av listan ansåg han.3 Man tycker sig ana en 

biton av desperation. Skulle den där eländiga studentskan aldrig försvinna någon gång?

ÄNDA SEDAN HENNES död i mars 2003 har sånger, dokumentärfilmer och dikter har hyllat 

Rachel Corries gärning.

Upphovsmännen hade utan tvivel goda avsikter men det är denne skribents stilla 

åsikt att resultatet titt som tätt blev sockersött, nödrimmat och sentimentalt. Det mesta 

cirkulerar i begränsade kretsar av vänner och aktivister. Hennes föräldrar har antytt en viss 

ängslan inför många av de mest svassande hyllningarna. Skulle upphovsmännen verkligen 

tycka samma sak om de visste hurdan Rachel kunde vara i levande livet?

Inom stora delar av den respektabla medelklassen betraktas hon mest som underlig. 

För USA:s konservativa är hon ett hatobjekt. En brittisk skribent ansåg att Rachel Corries 

rykte var på väg att ”bloggas till döds”.

Framför allt var det den där historien med flaggan. Bara några veckor efter hennes 

död dök det upp bilder av henne ifärd med att bränna en amerikansk flagga.

Den bilden cirkulerar bland konservativa bloggare som bevis för hennes ondska.4 

På en sajt framhålls att hon ”hatfyllt” brände ett stjärnbaner ”omgiven av muslimer”. På 

fotografiet ses Rachel med ett par brinnande pappersflaggor i högsta hugg (handritade 

”När jag kommer hem

 från Palestina...”
Gazaremsan når teatersalongerna
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med färgpennor) och en skara palestinska barn 

runtomkring.

Bakgrunden verkar, såvitt det gått att utröna, 

vara den att ISM – aktivisterna regelbundet ord-

nade eller deltog i demonstrationer i Rafah. Både 

själva och tillsammans med palestinier. De var 

trots allt ofta sprungna ur Europas och Amerikas 

alternativ- och proteströrelser i. Därtill kom behovet att dra massmedias uppmärksamhet 

till Rafah. 

I en av Rachels rapporter till ISM nämns, helt sakligt att under två demonstrationer 

mot den annalkande Irakinvasionen. Dessa hölls den 15- respektive 23 februari. Den första, 

uppgav Rachel, hade cirka 150 deltagare, den andra cirka 2 000.5 

Den avfotograferade flaggbränningen skedde under demonstrationen den 15 fe-

bruari.

I ett minnesprogram berättar pappa Craig att Rachel ringt och lämnat ett medde-

lande på telefonsvararen där hon glatt förkunnade: ”Mamma det finns en bild ute på mig. 

Jag ser helgalen ut.”

Hon hade också litet urskuldande tillagt att någon hade stuckit åt henne några pap-

persflaggor för att bränna. 

På den punkten kan man nog misstänka att Rachel kanske var aningen skenhelig in-

för pappa och mamma. I rapporten sägs uttryckligen att aktivisterna hade varit med under 

planeringen.

Det eldades inte mindre under den stora demonstrationen den 23 februari, tvärtom. 

I Rachels rapport sägs att en amerikansk och en brittisk aktivist framträdde, tog avstånd 

från sina respektive länder Irak-politik och avslutade med att bränna sina respektive län-

ders flaggor.

Det blev bara början på ett flitigt brännande den dagen. Flera bilder av president Ge-

orge Bush gick upp i rök tillsammans med en effegio av Ariel Sharon och en papier-maché 

av ett bombplan.

Siouxzie Morrison, som kände Rachel väl från Olympias fredsrörelse berättade att 

Rachel Corrie internt kallats för ”Rachel the Little pyro” (den lilla pyromanen). Detta till följd 

av sin vana att ideligen vilja väcka Olympia genom avsluta de demonstrationer hon deltog i, 

eller organiserade, med att anlägga en fyrbåk, symboliskt bränna något etc.6

Till de olika sidor som ingick i den kvinnans personlighet ingick en stor dos barns-

lighet.
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RACHEL CORRIE HADE med andra ord både glorifierats och nedsvärtats till oigenkännlighet. 

Kanske skulle det ha stannat där. Ytterligare en av dessa diskussioner som aldrig kommer 

att avgöras.

Om det nu inte var för att hon faktiskt skulle berätta sin egen version till sist.

ÄNDA SEDAN TIO årsåldern hade Rachel Corrie skrivit. Dikter, uppsatser och dagboksan-

teckningar hade kommit i en jämn ström. Enligt föräldrarna sågs hon nästan ständigt med 

en anteckningsbok i högsta hugg. Sedan första början visade hon dessutom en märklig 

förmåga att med stadig hand göra snabba, säkra iakttagelser, att fånga en situation eller en 

stämning med några få ord.

De flesta av hennes texter genom åren handlar om små, vardagliga saker. Om katten, 

pojkvännen och jobbet. Genom allt detta får man samtidigt ett stadigt självporträtt av en 

personen under hennes uppväxt.

Allt ändras med resan till Palestina.

Under Rachels tid i Rafah ramlar det ena långa e-postbrevet efter det andra in i för-

äldrarnas dator.

Rachels brev började spridas vidare redan medan hon fortfarande var verksam i Pa-

lestina. Föräldrarna vidarebefordrar hennes e-postbrev till övriga släktingar. Många skicka-

de dem vidare i sin tur. Man noterar att de är en mycket kraftfull skildring av tillvaron i den 

belägrade staden. 

Rachels bror Chris hörs förvånat säga att de får honom att se på Mellanösternkrisen 

ur ett nytt perspektiv.

Efter beskedet om att Rachel dödats är hennes föräldrars första beslut att de breven 

måste ut i offentligheten. Det fattas bokstavligen talat några timmar efter dödsbudet. De 

kopierar upp texterna och delar ut utskrifterna när de möter pressen. Dessutom läggs de 

ut på Internationella Solidaritetsrörelsens hemsida.

Den brittiska tidningen The Guardian nappar och publicerar några av breven redan 

den 18 mars, bara två dagar efter Rachels död.7

Kretsen människor som känner till Rachel Corries brev vidgas ännu mer. Edward 

Said finner dem gripande.8 Högläsningar ordnas. Både i kretsar av palestina-aktivister och i 

kyrkor.

Cindy och Craig Corrie får en förfrågan från Royal Court Theatre i London. Skulle 

Royal Court kunna få utnyttja Rachels Corries texter i en pjäs? Fanns det förresten ytterli-

gare material? Hade Rachel skrivit något mer?

Joo men det fanns inget organiserat litterärt alster. Vad som fanns var en mängd 

anteckningsböcker, lösa papper och utkast som låg nerstoppade, huller om buller i garde-
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rober, backar och skåp hemma i Olympia.

Ytterligare ett problem låg i att varken föräldrarna eller syskona orkade gå igenom 

materialet så snart efter Rachels död.

I ett TV-program berättade Sarah Corrie Simpson att det dröjde nästan ett år innan 

hon till sist slog sig ner vid datorn med sin lillasysters papper och glas vin för att renskriva 

alltsammans. Dikter, dagboksanteckningar och till och med de där underliga små listorna 

Rachel ständigt brukade upprätta. Allt kom med.9 

I november 2004 kunde familjen e-posta 184 tättskrivna sidor med Rachels renskriv-

na anteckningar, dikter och brev till Royal Court Theatre. 

Lång borta i London klickar maskineriet till och sätter sig i rörelse.

DEN FÖRSTA FRÅGAN ANDREW FORD LYONS hade till regissören och skådespelaren Allan 

Rickman var när pjäsen My Name is Rachel Corrie skulle komma till Amerika.

Lyons blev förvånad när Rickman svarade att det skulle kunna bli svårt, men att det 

kanske skulle gå till sist.

Lyons hade bävat inför föreställningen. Han kom själv från Olympia, han kände 

familjen Corrie och tillhörde samma krets av aktivister som Rachel och han hade arbetat 

för ISM i Palestina. 

Tänk om han tyckte illa om pjäsen? Vad skulle han säga till dem där hemma? Visser-

ligen visste han att föräldrarna, Craig och Cindy Corrie uttryckt sitt energiska gillande men 

ändå… Lyons var lika ängslig för att pjäsen skulle bli ytterligare en sentimental hyllning 

som att den skulle bli ett stycke tungfotad, politisk agitprop.

Ursprungligen hade Allan Rickman tänkt sig att bygga upp föreställningen som ett 

collage av olika vittnesmål. En snabb titt i de renskrivna texterna från delstaten Washington 

Playhouse Theatre, London, maj 2006. Pjäsens kommersiella 
säsong efter att ha gått två säsonger på Royal Court
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hade fått Royal Court Theatre att lägga om alla planer radikalt. Collagetanken slopades. 

Hela pjäsen skulle bli en monolog som enbart byggde på Rachels egna, redigerade texter. 

Det var den enda röst man behövde höra. Rickman ansåg att Rachel hade gjort hela 

arbetet själv. Från familjen Corrie hade han bara en enda begäran: ”Ställ henne inte på en 

piedestal.”

Den 90 minuter långa pjäsen skingrar alla farhågor. Andrew Ford Lyons upplevde 

den som sorglig, rolig, mycket personlig, utan att hamra in ett budskap med slägga. Det 

förvånade honom att Allan Rickman svarade att han trodde det skulle kunna bli problema-

tiskt att visa den New York. Helst hade Lyons velat se den göra sin amerikanska premiär i 

delstaten Washington.10 

Det gick väl långt mer provokativa pjäser på New Yorks scener eller hur?

I London har My Name is Rachel Corrie premiär i april 2005 och den går för utsålda 

hus på Royal Courts lilla scen i en hel säsong. Alla föreställningarna säljs ut på rekordtid.11 

Den flyttar till Royal Courts stora scen och går för utsålda hus i ytterligare en säsong. 

Den får Theatregoers’ Choice Award för bästa skådespelarinsats, bästa regi och bästa nya 

pjäs.

Påfallande stor andel av publiken är ungdomar. Anmärkningsvärt många amerikaner 

på besök i London.

Ibland blir publiken kvar efter förställningen, ivrigt diskuterande. Katharine Viner, 

en av medförfattarna, finner sig formligen stormad av en skara ivriga amerikanska studen-

ter. De säger att de upplever att detta är en berättelse som handlar om dem, eller vad de 

kunde ha varit.12 

Två amerikanskor på besök i London beger sig efter föreställningen till en restau-

rang där de träffar några vänner.  Pam Pariseau och Dena Hammerstein inser efteråt att de  

bara diskuterade pjäsen två och en halv timme i sträck.

När gjorde någon av dem det efter en teaterföreställninge sist?

Uppenbarligen var det frågan om något utöver det vanliga den här gången. 

I sinom tid skulle Hammerstein och Pariseau göra en nyckelinsats för att ge pjäsen 

dess amerikanska premiär.

Gazaremsan började nå de finkulturella salongerna.

Royal Court en förfrågan från New York Theatre Workshop, en ansedd, progressiv grupp 

som ville sätta upp pjäsen. 

I januari 2006 börjar signalerna från New York bli alltmer osäkra.

Först meddelas att man vill hålla diskussioner, ”contextualize” som skall sätta in pjäsen 

i ”sitt sammanhang”. Det innebär i klartext att man vill avrunda med att framföra Israels 

säkerhetspolitiska skäl för sina åtgärder. Craig och Cindy Corrie protesterar. Det låter 



Breven från Gazaremsan  ● 58 59 ● ”När jag kommer tillbaka från Palestina”

närmas som om man vill be om ursäkt för pjäsen. Därefter bryter allt samman i kaos och 

gräl. Enligt Royal Court har New York Theatre Workshop meddelat att föreställningen är 

inställd på obestämd tid. Nyckelpersonerna från Royal Court hade redan flygbiljetterna till 

USA bokade. I New York vrider, svettas och ursäktar man sig och förklarar att så menade 

man inte alls. Därefter följer en svallvåg av inställningar i av planerade föreställningar i 

Florida, Oregon och Canada.

Huvudrollsinnehavaren Megan Dodds, amerikansk skådespelerska som arbetar i 

England, klagar högt: ”Det har aldrig funnits en tid när amerikaner varit i större behov av att höra 

berättelser om människor som ger sig ut i världen och upptäcker effekterna av deras egen utrikespoli-

tik.”13

Den här gången blir det en motreaktion. Protester strömmar in. Under ytan på den 

debatten finns en annan, undertryckt diskussion som börjar stiga upp mot ytan, den om 

hur långt man kan gå i debatten om Israel och palestinska rättigheter.

Andrew Ford Lyons anser inte längre att pjäsen borde göra sin USA-premiär i Rachel 

Corries hemtrakter i nordväst. Där skulle den under alla förhållanden alltid få ett positivt 

mottagande och finna en sympatiskt inställd publik.

Av allt att döma är det trögmånsarna på östkusten som man måste predika för.14

I oktober 2006 får Megan Dodds till sist framträda på Minetta Lane Theatre, i New York 

för 48 föreställningar, cirka två månader. 

Michael Moore och Sigourney Weaver syns i premiärvimlet.

En teaterpjäs knaggliga väg till offentligheten
London Royal Court Theatre April 2005
New York New York Theatre Workshop Mar 2006 - Inställd
London West End’s Playhouse Theatre Mars – maj 2006
Irland Galway Arts Festival Jul - Aug 2006
New York Minetta Lane Theatre / Royal Court Oktober 2006. USA Premiär
Toronto CanStage Theatre Säsongen 2007/08 - Inställd
Seattle Seattle Repertory Theatre mars - maj 2007
Silver Spring, Maryland Kitchen & Roundhouse Theatre Jul, 2007 – Inställd
West Virginia Contemporary American Theater Festival Jul 6 - Jul 29, 2007
Ashland, Oregon Oregon Stage Works Aug 2007 - Inställd
Plantation, Florida Mosaic Theatre Aug 2007 – Inställd
Atlanta, Georgia Synchronicity Performance Group Sep 2007
Denver, Colorado Teaterkollektivet Countdown to Zero Sept 2007
Göteborg Göteborgs Stadsteater Nov 2007, Sverige premiär
Stockholm Stockholms Stadsteater Dec 2007
Montreal, Kanada Sage Theatre Nov 2007
Toronto, Kanada theatre PANIK Maj - Juni 2008
Boston Watertown New Repertory Theatre Mars 2008

Källa: http://www.synchrotheatre.com/guides/rachelcorrie.aspx

K�lla: http://www.synchrotheatre.com/guides/rachelcorrie.aspx
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Vid det laget är förberedelserna redan långt gångna i Rachels Corries hemtrakter i 

nordvästra USA för att sätta upp den första, inhemska, amerikanska produktionen av My 

Name is Rachel Corrie. 

Hemma i delstaten Washington finns ett stråk av lokalpatriotism i synen på den 

alltmer berömda flickan från hembyggden. ”Corrie förkroppsligade nordvästerns idealism” 

ansåg en Seattletidning.15

Seattle Repertory Theatre (med Bill och Melinda Gates stiftelse som sponsor) gör en 

storsatsning. En pjäs läggs helt sonika ner för att få loss Seattles främsta skådespelerska, 

Marya Sea Kaminsky.16

Recensionerna är goda, om än ofta med en nedlåtande biton (”Naiv studentska”). 

Publiken ofta i tårar. Den går för nästan utsålda hus och förlängdes med ytterligare sju 

föreställningar.

Under sommaren 2007 ingick pjäsen i Festivalen För Samtida Amerikansk teater i 

Shepherdstown, (trots att den egentligen var en brittisk pjäs).

Därmed är Rachel Corrie och hennes skildring av Gazaremsan på väg att vandra ut ur 

de slutna kretsarna av aktivister och in i de finare salongerna. 

Vandringen är slingrig och trög. My Name is Rachel Corrie:s framfart ackompanjerats 

Megan Dodds. Royal Court Theatre i London 
och Minetta Lane Teatre i New York. Den första 
titelrollinnehavaren

Marya Sea Kaminski. Seattle 

Repertory Theatre, Seattle
Anne Marie Nest. Contemporary 
American Theater Festival, i 
Shepherdstown, West Virginia

De olika huvudrollsinnehavarna
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av mordhot, protester och demonstrationer, utsålda salonger och rasande insändare. 

Förslaget att ta med den på repertoaren för Festivalen för Samtida Amerikansk teater i 

Shepherdstown ledde till svåra slitningar i styrelsen. En styrelseledamot hoppade av och 

drog tillbaka löftet om 100 000 dollar i sponsorbidrag. Trots det drog festivalen in rekord-

stort antal besökare och större bidrag. Både i Seattle och Shepherdstown ordnades polisbe-

vakning efter mordhot.

Såvitt känt är My Name is Rachel Corrie på väg att sättas upp i Atlanta, Denver, Toronto 

och i Boston efter årsskiftet. Därtill kommer flera amatör-uppsättningar.

Därtill kommer något som The Jewish Week kallade Rachel Corrie-effekten. Det har 

dykt upp flera pjäser som behandlar Mellanösternkonflikten ur ett palestinskt perspektiv. 

Där nämns ”Masked” av Ilan Hatsor och ”The Black Eyed”, skriven av Betty Shamieh.17

Kanske var det just studentskan från Olympia som pressade upp den dörren.

Intrycket är att motståndet börjar ge vika, samtidigt är och förblir pjäsen, och i syn-

nerhet partierna som handlar om Corries möte med Rafah, ett stycke vitglödande kol. Vis-

ningarna ackompanjeras av flygbladsutdelning och protester, även om dessa börjar dö bort 

under oktober 2007. Recensionerna är positiva men det finns inledningsvis en biton av 

nedlåtenhet, det handlar trots allt, får vi veta, om en liten hönshjärna, en aningslös college 

Anne Marie Nest. Contemporary 
American Theater Festival, i 
Shepherdstown, West Virginia

Courtney Patterson. Synchronicity 
Theatre, Atlanta

Frida Hallgren. Stockholms 
Stadsteater Premiär december 2007

Foto: Anna Eriksson

Mia Höglund-Melin. Göteborgs 
Stadsteater. Premiär november 2007

Foto: Ola Kjelbye
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student som borde ha fattat bättre. Naomi Klein jämförde de surmulna reaktionerna med 

den frustande iver som Amerika hälsade Jessica Lynchs (fiktiva) hjältedåd (ett par filmer 

producerades omgående). Av de båda, Corrie och Lynch, är det trots allt studentskan från 

Olympia som kan göra anspråk på att räddat både liv och egendom under sin tid i Rafah. 18

Teatrarna verkar slitas mellan att å ena sidan vilja vara djärva, å andra sidan hålla sig 

på den säkra sidan genom att vira in pjäsen allhanda försök att ”förklara sammanhanget”. 

Lanseringen i USA är trög trots att den i allmänhet går för utsålda hus. I Shepherdstown 

inviterades den israeliska arméns före detta talesman på Västbanken för att lägga ut texten 

efter förställningen. I Boston kommer My Name is Rachel Corrie att varvas med en Israelisk 

pjäs.

Hur kan det komma sig att denna enaktare blivit så kontroversiell? Det handlar i 

grund och botten om en Rachel Corries utveckling. Publiken bjuds en rundtur i hennes 

utveckling och aktivism. 

För den amerikanska publiken är det ofta första gången de bjuds något som liknar ett 

palestinskt perspektiv på konflikten.

En recensent på Shepherdstown festivalen upplevde att diskussionen efteråt var 

intensiv men mycket ofta förvirrad. 

Många av argumenten som framfördes var närmast underliga.

Det där med husrivningar kunde väl ändå inte stämma?

Recensenten hade varit utlandskorrespondent och själv varit närvarande när flera 

hus revs av den israeliska armén på Västbanken. 

Orsaken var att sonen i ett av husen kastat en sten på en soldat.

RACHEL CORRIE HAR ibland jämfört med Anne Frank. 

Vad de har gemensamt är att båda är vittnen och skribenter som inte överlevde sina 

vittnesmål. 

Där upphör likheterna. En amerikansk teaterpublik kan komma ut från en föreställ-

ning av Anne Franks dagbok och känna sig ganska tillfreds trots allt. Sorgsen men nöjd. 

Dramat de sett handlar då visserligen om ondska men det är andras ondska. Det handlar 

om tyskarnas och nazisternas ondska, inte deras egen. Deras egen land såg för att de döds-

fabriker som dräpte Anne och hennes familj under andra världskriget stoppades för gott.

När det gäller Rachel Corrie finns inte det avståndet. Det helvete i Gazaremsan som 

Rachel skildrar är pågående. Förövaren är USA:s närmaste allierade och det har fullt med 

amerikanska fingeravtryck. 

Där finns till sist en anklagelse i luften, den anklagelsen har udden riktad mot 
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genomsnittsamerikanen för att understödja det, både med skattemedel och med likgiltig-

het. Kanske är det därför många av hennes landsmän ständigt verkar ha en återkommande 

längtan få avfärda alltsammans. 

Rachels föräldrar Craig och Cindy Corrie har varit aktiva i ansträngningarna att 

marknadsföra pjäsen. De har varit närvarande på många av premiärerna runtom i USA och 

ofta deltagit i diskussionerna efteråt, som levande påminnelser om verkligheten bakom det 

teaterstycket.

Cindy har nämnt i en intervju att det var ett sätt för henne att få umgås litet med sin 

dotter, trots allt.

UNDER TITELN Mitt Namn är Rachel Corrie kommer pjäsen att göra sin svenska premiär i 

Göteborg och Stockholm 2007. Sent omsider uppförs den i Kanada (Montreal), detta efter 

att den Kanadensiska premiären ställts in två gånger. 

En bok som bygger på Rachel Corries texter kommer ut 2008, ”Let Me Stand Alone”.
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