
 

 

 

 
 

Statistik över antal rivna hus (1967-2009) 
 
 
ICAHD uppskattar att omkring 24 145 palestinska hem rivits i de ockuperade områdena sedan 1967. Uppskattningen baseras på 
information som insamlats från Israels inrikesministerium, Jerusalems kommun, den civila administrationen i de ockuperade 
områdena, OCHA och andra FN-organ, palestinska och israeliska grupper för mänskliga rättigheter, Amnesty International, Human 
Rights Watch, vårt eget fältarbete och andra källor. Senast uppdaterad 7 april 2009. 
 
Olika anledningar till rivningar 
 

1. Rivningar som straff: Denna kategori innefattar hus som rivs som straff för att människor som har samband med huset har 
gjort något. Det kan röra sig om allt från att organisera sig politiskt till att attackera israeliska civila. IDF (Israeli Defence 
Forces) upphörde med denna policy i februari 2005, efter att ha dragit slutsatsen att den upprörde människor och ledde till 
fler attacker, snarare än avskräckte. Metoden återupptogs dock 19 januari 2009. Även om de flesta uppfattar detta som den 
vanligaste anledningen till att hus rivs, är det bara 8,5% av alla rivningar som sker som straff. Artikel 33 i den fjärde 
Genevekonventionen säger att ”Skyddade personer må i intet fall straffas för förbrytelser, som de inte själva begått. Samfälld 
bestraffning ävensom varje slag av skrämsel eller terrorism äro förbjudna.” 
 

2. Administrativa rivningar: Hus som rivs på grund av att det saknas byggnadstillstånd. Detta inträffar i Area C och i östra 
Jerusalem, under uteslutande israelisk kontroll. Innan uppdelningen i Area A, B och C skedde det även i andra områden. Det 
är viktigt att påpeka att i näsan alla fall har palestinier inget annat val än att bygga ”illegalt”, då tillstånd nästan är omöjligt att 
få. I Area B kan en hus rivas i administravt syfte om det står för nära en militärbas eller en väg som används av militären eller 
bosättarna. Israeliska myndighetspersoner förklarar den här anledningen till rivning med att palestinierna bryter mot 
stadsplaneringslagarna, och att rivningarna bara utförs i syfte att lagarna ska följas. Den här typen av rivning utgör ungefär 
26% av rivningarna. Artikel 53 i Genevekonventionen säger att ”Det är förbjudet för ockupationsmakten att förstöra fast eller 
lös egendom, som tillhör privatpersoner enskilt eller samfällt, staten, kommuner eller offentliga korporationer, kooperativa 
eller andra föreningar utom i de fall, då dylik förstörelse är absolut nödvändig med hänsyn till de militära operationerna.” I de 
här fallen finns inga militära förevändningar och de bryter därför klart mot internationell rätt. 

 
3. Militära rivningar och operationer för att rensa et t landområde: Militära rivningar och operationer för att rensa ett 

landområde: Hus som rivs av IDF under en militär operation, eller för att rensa ett landområde (oavsett anledning), uppnå ett 
militärt mål eller döda efterlysta personer som en del av Israels policy med utomrättsliga avrättningar. Militära rivningar 
utgör omkring 65,5% av alla rivningar. Artikel 53 i Genévekonventionen gäller och IDF själva fann, med hänvisning till 
Operation Cast Lead, den massiva ödeläggelsen av hem ”mycket svår att rättfärdiga ur ett rättsligt perspektiv, speciellt om 
det skulle komma att dras inför en internationell domstol”. 

 
4. Odefinierade rivningar: ICAHD samlar information om och undersöker många rivningar som verkställts mellan 1967-1982. 

Preliminära resultat indikerar att dessa rivningar skett av alla olika anledningar, men att de flesta varit antingen militära eller 
straffande. 



 

 

Antal förstörda hus 
 

Year Som straff Administrativa  Militära Odefinierade Total 
1967 - - 2,187i 
1968 - - - 
1969 - - - 

5,367 7,554 

1970 - - - 191ii 191 
1971 - - 2,000iii  231 2,231 
1972 - - - 35 35 
1973 - - 100iv 34 134 
1974 - - - 61 61 
1975 - - - 77 77 
1976 - - - 24 24 
1977 - - - 1 1 
1978 - - - 2 2 
1979 - - - 18 18 
1980 - - - 30 30 
1981 - - - 24 24 
1982 - - - 35 35 
1983 12v - - - 12 
1984 2 - - - 2 
1985 44 - - - 44 
1986 49 - - - 49 
1987 1vi 103vii - - 104 
1988 164 423 - - 587 
1989 220 347 - - 567 
1990 204 102 - - 306 
1991 80 227 - - 307 
1992 33 160 - - 193 
1993 19 111 - - 130 
1994 4 149viii  - - 153 
1995 1 68 - - 69 
1996 11 157 - - 168 
1997 8 249 - - 257 
1998 - 180 - - 180 
1999 - 142 - - 142 
2000 - 59 - 
2001 10 227 - 
2002 251 319 - 
2003 227 405 - 
2004 177 291 

2,781ix 

- 

4,747 

2005 4 211 75 - 290 
2006 - 146 256 - 402 
2007 - 286 73 - 359 
2008 - 291 79 - 377 
2009 2x 41 4,247xi - 4,290 
Totalt 1,523 4,694 11,798 6,130 24,145 

 
 
 
 
                                                 
i The Israel League for Human and Civil Rights (1970), “The United Nations Commission on the Israeli practices in the 
occupied territories.” Accessed 22 December 2008 via ttp://domino.un.org/.  United Nations General Assembly (1967) 
“Report of the Secretary-General under General Assembly resolution 2252 (ES-V) and Security Council resolution 237 
(1967).”  Retrieved 25 September 2006 from http://www.domino.un.org. Abowd, Thomas Philip (2000) “The Moroccan 
Quarter: A History of the Present.”  Jerusalem: Jerusalem Quarterly.  Retrieved 25 September 2006 from 
http://www.jerusalemquarterly.org. Palestine Remembered (n. d.) “’Imwas”, “Bayt Nuba”, “Yalu”.  Retrieved 25 



 

 

                                                                                                                                                                                     
September 2006 from http://www.palestineremembered.com. This total does not include the numbers from the Jordan 
Valley villages of Nuseirat, Jiftlik, and Arajish, all of which were leveled, as those numbers are currently unavailable. 

ii United Nations General Assembly (1984) “Report of the Secretary-General, Living Conditions of the Palestinian People 
in the Occupied Palestinian Territories.”  Retrieved 25 September 2006 from http://www.domino.un.org. This is the 
source for all statistics on undefined demolitions between 1967 and 1982. In the actual report these are listed as punitive 
demolitions though a UN source states all demolitions were classified as “Collective Punishment.” 

iii  Human Rights Watch (2004) Razing Rafah. New York: Human Rights Watch.  Halper, Jeff (2005).  Obstacles to Peace 
(2005) Jerusalem: PalMap. This number is from a mass demolition that took place in the Gaza Strip in August. 

iv UNISPAL (30 march 1979) Special Unit on Palestinian Rights bulletin no.3.  Retrieved 9 November 2006 from 
http://www.domino.un.org. This is also cited in the 25 May 1984 document from the UN General Assembly, “Living 
conditions of the Palestinian people in the occupied Palestinian territories. Report of the Secretary-General.” 

v Talmor, Ronny (1989) Demolition and Sealing of Houses as a Punitive Measure in the West Bank and Gaza Strip 
During the Intifada. Jerusalem: B’Tselem. This report is the source for the data on punitive demolitions from 1983-86. 

vi B’Tselem (2005) “Statistics on demolition of houses as punishment 1987-2005.” Retrieved 25 September 2006 from 
http://www.btselem.org. All the statistics on punitive house demolitions from 1987-2005 come from this. 

vii  B’Tselem (2006) “Statistics on demolition of houses built without permits.”  Retrieved 25 September 2006 from 
http://www.btselem.org. All the statistics on administrative demolitions between 1987-1993 come from this. 

viii  Margalit, Meir (2006) Discrimination in the Heart of the Holy City. Jerusalem: IPCC. Margalit, Meir (2006). Personal 
communication with Dr. Margalit, field researcher for ICAHD. B’Tselem (2006)  “Statistics on demolition of houses built 
without permits.” Retrieved 25 September 2006 from http://www.btselem.org. UN Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (2005-2008).  Weekly Humanitarian Briefings #s 86-240. ICAHD field work, All statistics about 
administrative house demolitions between 1994-2009 come from these sources. 

ix B’Tselem (2006) “Statistics on houses demolished for alleged military purposes.”  Retrieved 25 September 2006 from 
http://www.btselem.org.  UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (2005-2008)  Weekly Humanitarian 
Briefings #s 86-240. 
x Demolition witnessed by ICAHD staff on 19 January 2009. 
xi Preliminary total for houses completely demolished in Gaza during Operation Cast Lead. Number provided by the UN 
OCHA through email communication on 10 February 2009. All demolitions occurring during Cast Lead are listed in 2009, 
despite several hundred occurring just before the new year. 


