20 geder døede af forgiftet foder
Bosættere fra den ulovlige bosættelse Yetzhar brød et lille vindue op ind til stalden, og smed
forgiftet grønfoder ind til gederne der opholdt sig der. Resultatet var, at 20 geder døede.
Det var ikke første gang bosætterne fra den nærliggende ulovlige bosættelse Yetzhar angreb det
afsides liggende landhus lidt uden for Burin, i den nordlige del af vestbredden. De er sket jævnligt,
og de har tidligere været ude for at en hest blev slået ihjel, at vinduer og døre er blevet ødelagte, at
der bliver kastet maling og sten mod huset, at det er forsøgt at brænde huset af, og at deres oliven
træer er blevet ødelagt eller brændt.

I

en stor lænestol sidder Hannan Sofan som en stolt dronning, og fortæller om sine oplevelser med
bosætterne. I en anden lænestol sidder hendes søn Ayman og nikker til morens beretning.
Vi sidder i deres gæste rum og drikker kaffe. Jeg har besøgt dem for at få et indblik i hvordan
dagliglivet leves i Palæstina og deres historie adskiller sig ikke meget fra andre historier jeg hører.
De lever, laver mad, passer deres dyr og marker, men lige under overfladen ligger konflikten med
bosætterne, der ønske den lille Sofan familie væk, så de kan overtage markerne. Resultatet er at de
på det flade tag har bunker af sten liggende til at forsvarer sig med. Foran vinduerne er der
metalgitter, og dørene er lavet af kraftige metalplader. De tør ikke forlade huset ret længe ad gangen
af frygt for, at det er overtaget af bosætterne når de kommer tilbage, eller det måske er jævnet med
jorden.

Hannan og hendes familie har levet hele deres liv i huset og lader sig ikke skræmme væk. De vil
kæmpe til det sidste, men ville ønske de bare kunne få lov at leve i fred og passe deres olivenlund
som de altid har gjort.

