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Vad är svenska Jerusalemsföreningen?

Svenska Jerusalemsföreningen grundades 1900 och har sedan dess varit verksam i Jerusalem och Betlehem genom skolor och sjukhus.
I dag driver föreningen Den Gode Herdens skola för 400 palestinska flickor från
förskola till studentexamen. Skolans namn är Den Gode Herdens svenska skola. Mer än 60 procent av driften betalas via gåvor från enskilda svenskar, stiftelser, fonder, kollekter och faddergåvor.
Jerusalemsföreningen äger, underhåller och upplåter en sjukhusbyggnad,
också i Betlehem, till den palestinska hälsovårdsmyndigheten.
Ärkebiskop emeritus Gunnar Weman är ordförande och domprost Jan-Olof
Johansson är direktor.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift utkommer med fyra nummer per år.
Du som inte får tidskriften hem till dig men vill ha det, kan meddela detta på
sjs@brevet.nu eller sätt in en gåva till Svenska Jerusalemsföreningen på pg 20693 eller bg 401-3330 och ange på talongen ”ny medlem”.
Medlemsavgiften i Svenska Jerusalemsföreningen är 150 kr/år.

Tre ben
Svenska Jerusalemsföreningen vill genom skolverksamheten:
• stärka kvinnans ställning genom att erbjuda kvalificerad undervisning för
flickor och rusta dem för att ta ansvar i det lokala samhället
• bidra till fred och försoning och erbjuda såväl kristna som muslimska flickor
i Betlehemsområdet undervisning. Om flickor har varit bänkkamrater i upp
till tolv år, menar Jerusalemsföreningen, att man därmed har byggt broar över
religions- och kulturgränser som leder till förståelse för varandra i en region
där dessa kontakter inte är alltför vanliga
• stärka den kristna minoriteten i Jesu egen födelsestad.

Inför julen – bildmaterial om Den Gode Herdens svenska skola

Jerusalemsföreningen har tagit fram bilder och text om barnen i Betlehem och
föreningens arbete bland flickorna på Den Gode Herdens svenska skola.
Du som vill använda Dig av dessa bilder och text, hör av Dig till redaktören
Lars Micael Adrian på e-post: modgun@telia.com – så får Du bilder och text färdiga att fritt använda - eller som underlag för egen bearbetning!
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Direktorn har ordet:

Vem firar jul
i Betlehem i år?

Vem firar julen i Betlehem i år?
En egendomlig fråga, för var skulle julen
firas om inte i Betlehem. Där man till och
med firar jul tre gånger beroende på vilken
kyrka man tillhör och vilken kalender som används. Den gregorianska kalendern
som vi. Den julianska med juldag den 7 januari eller armenisk jul den 19 januari!
Så visst firas julen i Betlehem av många på många sätt.
Men bakom frågan ligger den förändring som befolkningsstrukturen genomgår
i Betlehem och den situation som råder bakom stängda portar och höga murar.
Kristna palestinska familjer fortsätter att lämna sitt land på grund av det tryck
som det är att leva under ockupation, instängda som i ett fängelse bakom betong
och elstängsel.
Vem kan anklaga dem som flyr från en sådan tillvaro? Lägg därtill arbetslöshet
och oro för våld och övergrepp.
Det blir färre som firar jul i Betlehem. De kristna församlingarna, ortodoxa,
katolska, protestantiska, alla blir färre och mer och mer utsatta.
Biskopar och präster uppmanar ständigt sina församlingsmedlemmar att stanna
men utan större resultat. Och vem kan anklaga dem? Och vem kan inte förstå
dem?
I stigande takt blir den kristna närvaron som ännu finns allt mer betydelsefull.
Att stödja de kristna som är kvar, att inte ge upp i arbetet för ett öppet demokratiskt palestinskt samhälle med plats för alla.
Vi märker av denna utveckling på Den Gode Herdens skola. Andelen kristna
elever blir färre och frågan infinner sig vad detta betyder för skolan.

Den kristna närvaron är viktig
Övertygelsen är fast. Den kristna närvaron är allt viktigare. En kristen skola, med
kristna lärare, kristen prägel, med öppenhet, samförstånd och dialog på programmet är missionen som den alltid varit men ännu mer nu.
De muslimska föräldrarna som väljer att skicka sina barn till vår skola är mycket medvetna om vilken skola de sätter sina flickor i. Och ser värdet i att deras flickor får det som skolan erbjuder med sig ut i livet.
Vem firar julen i Betlehem? Jo, det gör de kristna palestinierna som finns kvar
så klart. Och förhoppningsvis får de sällskap av fler turister och pilgrimer än på
länge. I höst har turistströmmen ökat och ett litet ljus i det avseendet kan skönjas.
I jul tas det upp kollekt i många kyrkor i Sverige till Den Gode Herdens skola.
Vi ber om goda kollekter som julklapp till dem som är kvar i Betlehem och firar
julen!

Jan-Olof Johansson, direktor
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/09
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Lyckad höst på skolan

Rektor Aida på Den Gode Herdens skola berättar stolt om en lyckad hösttermin.
Ja, hon börjar redan med förra terminen då hon berättar. En av flickorna som
tog studenten i somras var en av de tio bästa i hela landet och många av de andra
gjorde också mycket goda
resultat.
Under höstterminen har skolan vunnit flera priser i olika
tävlingar med andra skolor.
Speciellt framgångsrika har
man varit i sport och gymnastik men också i konstnärliga
och kulturella tävlingar.
Lärarna har fått fortbildning i
olika ämnen på Betlehems universitet. Samarbetet med universitetet har nu blivit väl etablerat.
Med tanke på hur begränsat
livet i Betlehem är blir sådana
Det ska börjas i tid… Förskolläraren Jane tillsam- här rapporter både impone
mans med en av de söta små flickorna i förskoleklas- rande och glädjande.
Jan-Olof Johansson
sen. Foto: LM Adrian.

Rektor Aida Abumohr kan nöjd se tillbaka på en lyckad hösttermin på Den gode Herdens
svenska skola i Betlehem. Foto: LM Adrian.
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Biskop Munib Younan i Jerusalem:

Rädsla bygger murar – hopp bygger broar!

Västerås stift lanserar i år en adventskalender med motiv från muren mellan Jerusalem
och Betlehem. Upplagan är 6 000. Adventskalendrarna kostar 50 kr Skriv ett mail till:
pelle.soderback@svenskakyrkan.se om du vill
ha mer information.
Den lutherske biskopen i Jerusalem, Munib
Younan, har skrivit följande text i samband
med lanseringen av Adventskalendern:

Ronald Reagan sa 1987: “Herr Gorbatjov, ta bort
denna mur.”
Den lutherske biskop i Jordanien
Den tidigare presidenten i USA utmanade sov- och Det heliga landet, Munib
jetledaren under ett tal vid Berlinmuren.
Younan.
I år firar vi 20-års dagen av denna händelse som
separerade Öst- från Västtyskland.
Samtidigt ser palestinierna en mur breda ut sig i deras land, en mur som skiljer
dem från sina grannar, deras åkermark, deras kultur och deras andliga hem – Jerusalem.
När man ser den åtta meter höga mur, tanker man att den är byggd för att vara
för evigt. Men ändå – det tog 40 svåra år innan berlinmuren försvann, vilket bevisar att murar inte varar för evigt. Det bevisar att murar kan skilja människor åt,
men aldrig skilja människor från Gud, som ger mod till frihet och självbestämmande.
Murar skapar ingen säkerhet, för de är byggda av hat och rädsla. Istället försätter murar dem som bor och bygger dem i fängelse. Muren i Palestina är ett synligt
ärr i detta lande, där folk är psykologiskt åtskilda genom en ockupation.
Jag håller med president Reagan när han sa: Ta bort denna mur! Det är tid för
våra folk att närma sig varandra, inte skilja oss åt. Säkerheten för både palestinier
och israeler beror inte på en mur, utan på rättvisa och försoning! För bara ömsesidigt erkännande, rättvisa och jämlikhet för palestinier och israeler, som lever sida
vid sida, kommer att ge varaktig fred.
Vi vet från våra vänner i Sydafrika att Gud agerar i historien för att förena tidigare fiender. Det är min bön och mitt hopp att Gud förbereder mitt folk, palestinierna, och våra grannar, israelerna, för att få uppleva ett sådant mirakel; att riva
murar av rädsla och ersätta den med broar av hopp.
Må Gud välsigna er alla - och ha en fin Adventstid!
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Rubrikernas kyrka - Födelsekyrkan i Betlehem

Platsen för Jesu födelse…

Marken under Betlehemsområdet ser på sina håll ur som en schweizerost
med håligheter och grottsystem som genom historien använts som gömställe och skydd samt som bostäder för såväl människor som djur. När
det inte fanns plats för Josef och Maria någon annanstans hänvisades de
till grottsystemet. Enligt berättelsen hos Lukas till en grotta som vanligtvis var ett stall. Det var här han föddes. Det var här som Ordet blev kött,
Gud inkarnerad, Gud som människa i ett barns gestalt. Är platsen för
Jesu födelse det vi idag känner som Födelsekyrkan? Kan vi veta något om
var han föddes? Låt oss se vad vi vet om platsen för Jesu födelse.

Traditionen att Jesus föddes i en grotta finns belagd sedan år 135.
Den grotta det handlar om är troligen någon av de grottor som ligger i västra
delen av Betlehem vid den plats där Födelsekyrkan idag är belägen.
Redan den romerske kejsaren Hadrianus (76−138) lät lokalbefolkningen peka ut
platsen för Jesus födelse, vilket inte lär ha varit så svårt eftersom förmodligen
bedrevs någon form av gudstjänsthandling eller åtminstone att enskilda kristna
bad vid platsen.

Valven under Födelsekyrkan med Hieronymus’ grotta. Foto: LM Adrian.
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Kyrkofadern Hieronymus översatte
Bibeln till latin vid Födelsekyrkan på
300-talet. Foto: JO Aggedal.

På platsen lät Hadrianus uppföra en helgedom till fruktbarhetsguden Adonis ära.
Tack vare denna helgedom kom de tidiga
utpekandena av platsen att bevaras till eftervärlden.
I början av 200-talet berättar Origenes (ca
182−ca 251) att besökare i Betlehem blir
visade grottan och krubban i vilken världens frälsare vilat: ”De visar fortfarande
grottan i Betlehem där han föddes. Den är
känd i hela trakten, även bland folk som står
främmande inför vår tro. Människor vet
också att här föddes den man som de kristna tillber, nämligen Jesus”.
Något senare skriver kyrkohistorikern
Eusebios att grottan visas av Betlehems
invånare för besökare som kommer från
utlandet för att få se den.
Eusebius kan även berätta att drottning
Helena beordrade byggandet av en femskeppig basilika på den plats där Jesus föddes.
Konstantins kyrka invigdes den 31 maj
339. Det är denna basilika som vi än idag

Basilikan har ett ”skepp” med pelarrader, en förhall samt tre absider med palarrader.
Foto: JO Aggedal.
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träder in, i dock utbyggd och renoverad på 500-talet av kejsare Justinianus som
beslöt att bygga ut den gamla kyrkan till en större och vackrare kyrka.
Drygt fyrtio år efter invigningen anlände kyrkofadern Hieronymus (ca 342−ca
420), en lärd man som efter många års studier i Rom bestämde sig för att leva ett
asketiskt liv samtidigt som han fortsatte att fördjupa sig i de bibliska skrifterna
genom att bland annat lära sig hebreiska.
Mest känd är Hieronymus som bibelöversättare eftersom det var han som översatte Bibeln till latin, utgiven som Vulgata. Namnet Vulgata, som ungefär betyder
”populär”, syftar på att latin var ett mera gångbart och populärt språk i det romerska riket än hebreiska och i viss mån grekiska.
I Betlehem grundade Hieronymus ett kloster omkring år 384. Enligt traditionen
finns också Hieronymus arbetsgrotta i grottsystemet under Födelsekyrkan. Även
om det blev ett asketiskt liv blev det inte mycket av ensamheten då Hieronymus
kom att utveckla livet kring Födelsekyrkan till ett andligt och kulturellt centrum. I
dag står han staty på latinska patriakatrets gård.

Utbyggnad och renovering
Med renoveringar på 530-talet under kejsare Justinianus (482−565) utökades basilikan med ett skepp, en förhall samt de tre absider som besökarna än i dag kan se.
I början av 600-talet invaderade perserna Palestina
och jämnade skoningslöst
det kristna kulturarvet
med marken, men när perserna kom till Betlehem år
614 skonade man Födelsekyrkan från plundring då
man upptäcker en mosaik i
fasaden föreställande de
tre vise männen, som tillbad barnet i krubban. Dessa män kände man igen
och kände samhörighet
med eftersom de var klädda i persiska dräkter.

Korsfararnas kyrka
År 1099 erövrades Betlehem av korsfararna. I samband med striderna 1009
lämnades Födelsekyrkan
orörd trots kalifen alÖdmjukhetens port har den
kallats, ingången till födelsekyrkan. Foto: JO Aggedal
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Hakims order att förstöra den då
muslimerna tilläts att be i södra
tvärskeppet.
När korsfararna intog Betlehem
befäste de staden och byggde ett
nytt kloster på norra sidan om
Födelsekyrkan.
På juldagen år 1100 kröntes
Baludin I till den första kungen av
det frankiska kungariket Jerusalem, och samma år upprättades ett
latinskt (katolskt) biskopssäte i staden.
Baludin I vägrade att låta sig
krönas i en gyllen krona eftersom
Jesus i detta land kröntes med törnen. Även hans efterträdare Balduin II kröntes i Födelsekyrkan 17 år
senare. Under korsfarartiden kunde kyrkan grundligt restaureras
eftersom såväl kristna som muslimska pilgrimer gjort kyrkan rik.
Under korsfarartiden på 1100-talet
restaurerades kyrkan i ett samarbete mellan franker och bysantiMan får verkligen böja sig för att kunna passera
nare, vilket är ett smått unikt och
in och ut genom Ödmjukhetens port. Foto: LM
otroligt samarbete vid denna tid.
Adrian
Den stora renoveringen ägde rum
åren 1165−1169 med bland annat nytt tak troligen donerat av kung Edward I av
England samt korsfarare och bysantinare.

Dagens kyrka
När dagens besökare står på Manger Square (Krubbans torg) ser hon framför sig
en bastant stenmur eftersom Födelsekyrkan är inbyggd i en komplex klosteranläggning med ett armeniskt kloster till höger om man står på krubbans torg och ett
grekiskt-ortodoxt till vänster.
För att komma in i kyrkan måste alla besökare böja sig för att komma in genom
den låga öppningen.
Ingången murades igen någon gång under 1500-talet för att förhindra att man
red in i kyrkan. I dag kallas öppningen ”ödmjukhetens port” och är endast cirka
en meter hög, så man måste böja sig djupt när man träder in. En fromhetsövning
att böja sig inför barnet som föddes här.
Väl inne i kyrkan öppnar sig en traditionell basilika där fyra rader röda marmorpelare bär upp taket och avdelar kyrkan i fem skepp.
I dag kan vi bara ana vilken glans kyrkan haft med mosaiker som täckte väggarna.
Även det bysantinska marmorgolvet är till stora delar förstört, en glimt kan man
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dock få genom några luckor i golvet. Även århundradenas rökelse och röken från
vaxljus har sotat ner det som finns kvar av mosaiker och freskomålningar.
Då korsfararna kom till Bethlem stod kyrkan dock i all sin prakt. På pelarna
målade de porträtt av sina älsklingshelgon, vilka också är slitna av tidens tand, men
det går att urskilja de nordiska kungarna Knud den helige från Danmark (högra
sidans fjärde pelare) och Olof den helige från Norge (högra sidans femte pelare).
Rakt under högaltare ligger Födelsegrottan, en ganska stor grotta som är tolv
meter lång, fyra meter bred och tre meter hög. Här nere är nästan aldrig stilla då
tusentals pilgrimer varje dag sjunger Stilla natt på en mängd olika språk.

Oroligheter i Födelsekyrkan
Precis som i Gravkyrkan i Jerusalem (se SJF Tidskrift nr 1:2009) stred de olika kyrkorna under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet om vem som skulle få ha
ansvar för Födelsekyrkan och för Födelsegrottan.
Det har varit många konflikter mellan olika kyrkoriktningar om vem som ska ha
det
prestigefyllda
ansvaret för platsen.
Födelsekyrkan förvaltas idag av de grekisk-ortodoxa, armeniska och romerskkatolska kyrkorna. De
syriska och koptiska
kyrkorna samt från
och till de lokala
lutherska
kyrkorna
har reglerade rättigheter att fira gudstjänst i
kyrkan.

Tre firningar av Jesu
födelse
Tre gånger varje år
firas Jesus födelse i
Födelsekyrkan beroende av de olika kyrkornas kalendrar.
Natten mellan den
24 och 25 december
De små gatorna från
Den gode Herdens
svenska skola ner till
Födelsekyrkan, kantas av
mängder med små butiker. Foto: LM Adrian.
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Stjärnan markerar platsen där krubban en gång stod. Foto: LM Adrian

firar de latinskt kristna sin julmässa, ofta med den latinska patriarken från Jerusalem som celebrant.
Natten mellan den 6 och 7 januari firar de ortodoxt kristna jul medan den armeniska kyrkan firar några veckor senare nämligen den 18 och 19 januari.
Samarbetet regleras i ett komplicerat dokument från 1757 kallat Status Quo.
Den grekisk-ortodoxa kyrkan fick då huvudansvaret efter att ha betalat en stor
summa pengar till den osmanske sultanen i Istanbul. Status Quo förbjuder den
romersk-katolska kyrkan att hålla mässor men beviljar den tillträde till Födelsegrottan. Överenskommelsens text upptar nästan 300 sidor text som reglerar allt in i
minsta detalj, till exempel placeringen av oljelampor och rökelsehållare i grottan
och den exakta väg som romerska katoliker måste ta under de ceremonier som går
genom ”Ödmjukhetens port” till det franciskankloster som ligger i anslutning till
kyrkan.
År 1717 skänkte det katolska Frankrike till Födelsegrottan en fjortonuddig stjärna i silver med inskriptionen Hic de virgine Maria Jesus Christus natus est, ”Här födde jungfru Maria Jesus Kritus”.
Gåvan upprörde de ortodoxa som 1847 stal stjärnan men tvingades av den regerande turkiske sultanen att ersätta den år 1853.
Men den nya stjärnan tillverkades av sämre silverhalt för något ville man ju göra
för att protestera. Det är denna senare stjärna som vi idag kan beskåda i Födelsegrottan. Somliga vill göra gällande att originalstjärnan finns bevarad gömd i hemlighet någonstans i grottsystemet medan den vanligaste traditionen uppger att
stjärnan smältes ner. Stölden av stjärnan var en faktor som ledde till Krimkriget
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/09
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1853–1856, där Ryssland bland annat krävde överhöghet över alla kristna platser i
det osmanska riket.

Bråk om vem som får tvätta fönstrena
Då och då har bråk blossat upp. På Juldagen 1928 uppstod ett rejält slagsmål
mellan grekiska präster och franciskanmunkar om vem som hade rätten att tvätta
kyrkans fönster vilket även hände en gång vid slutat av 1900-talet. Vi ett tillfälle
drabbade ett femtiotal grekisk-ortodoxa och ett trettiotal armeniska prästerna
samman beväpnade med kvastar. Flera präster och städare hade kommit till kyrkan för att sopa golv och tvätta väggar inför det armeniska och ortodoxa julfirandet och det var när några ortodoxa troende steg över på den armeniska delen av
kyrkan som bråket utbröt. Under senare år har kyrkan dock varit en oas av lugn i
en turbulent omgivning. Även när intifadan rasar i Betlehems trånga gränderna
har våldet stannat vid ”Ödmjukhetens port”.

Oroligheter vid Födelsekyrkan
April 2002 stormade militanta palestinier in i kyrkan för att söka skydd. En sex
veckor lång israelisk belägring började.
Palestinierna var muslimer och många frågade sig varför de inte tog skydd i en
moské. Hade de gjort det hade den israeliska armén säkert skjutit sönder den.
Födelsekyrkans internationella status gjorde att man avstod.
Vad som i stället hände var att israelisk militär belägrade Födelsekyrkan där närmare 200 personer var instängda under 38 dagar i kyrkan och dess kloster.
Den 10 maj 2002 fick reportrar från världspressen för första gången komma in i
Födelsekyrkan efter att belägringen upphört. Nyhetsbyrån Reuters korrespondent
berättade att kyrkan stank av urin. Soppåsar, citronskal, smutsiga filtar och cigarettfimpar låg överallt i kyrkan. Reuters korrespondent berättade att altaren och en
dopfunt var täckta med skräp och matrester.
En helig plats, som en gång skyddat ett värnlöst barn och hans mor, fick i
modern tid skydda människor som sökte skydd. En plats som är tillräckligt stor för
200 personer att leva på när nöden kräver, men en plats utan sanitetsmöjligheter
för så många människor. En helig plats där himmel och jord möts, där himmel och
helvete möts.

Rubrikernas kyrka
Varje jul vänds världens blicka mot Betlehem och Födelsekyrkan. Ofta har inte
julen blivit så fridfull som vi önskar att julen ska vara. Flera julhelger, till exempel
julen 2002, har det rått utegångsförbud för Betlehems 30 000 invånare.
Rubrikernas kyrka är Födelsekyrkan inte bara då strider stått runt henne eller
när världens ledare besöker henne utan främst för att hon, enligt traditionen, ligger på platsen för Jesu födelse.
Det har varit krig, jordbävningar och brand. Taket har störtat in. Golv och tak
har fått göras om många gånger och ändå, som ett tecken om hopp och liv för sitt
folk, står hon kvar, världens äldsta kyrka, den som under längst tid varit i kontinuerligt bruk. Hon står där som ett tecken på att ”Ordet blev kött”, som en genklang av änglarnas sång om fred på jorden från den första julnatten.

Jan-Olof Aggedal, Lund
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Kristen palestinsk parlamentariker:

En fred utan Hamas är otänkbar

Bernard Sabella är parlamentsledamot i det palestinska parlamentet, med
säte i Ramallah, några mil norr om Jerusalem på Västbanken, sedan valet
2006. Men han har inte blivit kallad till möte sedan juni i 2007 och tror
nog inte att han kommer att bli det heller. Och nu planeras nytt val på
Västbanken, ett presidentval.

- Nej, sedan Hamas och Fatah gick skiljda vägar har parlamentet inte haft någon
funktion. Men vi parlamentariker har bestämt oss för att inte avgå, eftersom det är
en symbolhandling att parlamentet finns, säger han.
Innan han blev parlamentariker var han professor vid Betlehems universitet i
sociologi.
Jag träffar honom i Jerusalem där han bor. Sedan parlamentet upphörde i förra
sommaren arbetar han inom Rådet för mellanösterns kristna. Han är alltså något

En fredsöverenskommelse utan Hamas innebär att 35 procent av palestinierna inte har
varit med och slutit fred, och det är oacceptabelt, säger professor Bernard Sabella. Foto: LM
Adrian.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/09
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så ovanligt som en kristen parlamentariker i Palestina, tillhör president Mahmoud
Abbas’ Fatah-rörelse, men har goda kontaktar också inom Hamas.

President Mahmoud Abbas är folkvald
- Hamas måste acceptera tre förutsättningar för att vi ska kunna återupprätta den
palestinska trovärdigheten. De måste acceptera att presidenten, som tillhör Fatah,
är vald av folket och är en legitim företrädare för palestinierna, de måste acceptera internationella överenskommelser och de måste acceptera en förändring av valproceduren innan nästa val, menar Bernard Sabella.
I Palestina finns det nämligen två olika listor inför parlamentsval, dels nationella listor, dels lokala listor. Och de lokala listorna vill president Abbas ta bort inför
nästa val, vilket däremot inte Hamas vill.
I parlamentet sitter 132 ledamöter, varav 74 tillhör Hamas och 54 Fatah. Men av
Hamas’ ledamöter sitter 44 i israeliska fängelser och av Fatahs 4.
Parlamentet har tre huvuduppgifter, stifta lagar, bilda regering och anta budget.
Sedan det internationella samfundet, dvs
USA och EU, bojkottat
den nytillträdda och
demokratiskt
valda
Hamasregeringen våren
2007, har president
Mahmoud Abbas styrt
den delen av Palestina
som utgör Västbanken
med sin egen administration. Hamas, däremot, har styrt Gazaremsan.

Intern maktkonflikt
På Västbanken bor det
drygt 1,3 miljoner
palestinier tillsammans
med cirka 350 000 israe-
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- Hamas vill kämpa till en
full befrielse av Västbanken, men det kommer
aldrig att uppnås, säger
professor Bernard Sabella.
Vi får acceptera att de stora bosättningarna kommer att vara kvar. Foto:
LM Adrian
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liska bosättare. På Gazaremsan bor det ungefär 1,5 miljoner palestinier.
Sedan juni i 2007l råder det alltså något som kan liknas vid en intern maktkonflikt mellan de två falangerna.
- Hamas har på olika sätt visat att de vill sluta separatfred med Israel, enligt Bernard Sabella. På samma sätt har Mahmoud Abbas gett uttryckt för att han vill ha
fredsöverenskommelse med Israel. Problemet är att Fatah och Hamas inte uppträder eniga, vilket innebär att någon fred inte kommer att kunna slutas, fortsätter
Sabella.
- Min uppfattning är att Hamas inte är flexibla nog. De har t ex föreslagit att
Fatah och Hamas gemensamt skulle övervaka gränsstationer. Men det är ju helt
absurt; det vore som om två politiska partier skulle övervaka en gräns, istället för
en statlig förvaltning. Så kan vi inte ha det.

Kommer Västbanken att bli en bantustan-liknande statsbildning?
- Risken är stor att Palestina delas mellan ett bantustan-liknande Västbanken och
ett Hamas-styrt Gaza. Det vore olyckligt.
Men vad är då ett realistiskt framtidsscenario?, frågar jag.
- Hamas måste sätta sig ner och förhandla med presidenten. Fast de har svårt att
acceptera hans USA-vänliga attityd och misstänker honom för att sälja sig för billigt.
Och så lägger Bernard Sabella ut sin politiska färdkarta i sex delar:
- De stora bosättningarna på Västbanken kommer att vara kvar, men de får inte
hindra logistiken i det framtida Palestina. Israel kontrollerar ALLT på Västbanken
idag, telefon resor, gränser, transporter – ja allt.
- I ett framtida fredsliknande förhållande måste Israel försäkra att inte ständigt
intervenera Palestina, vilket sker dagligen idag. Varje dag ser jag israeliska militärfordon i Betlehem.
- Vidare måste vi palestinier få tillgång till vattenkällorna, vilka i dag till nästan
100 procent kontrolleras av israeler. Det måste till ett gemensamt organ för övervakning av gränser, det måste till en landmässig kontakt mellan Gaza och Västbanken och det måste på något sätt regleras hur palestinska flyktingar ska kunna
återvända.

Jerusalem ska vara en enad stad
När det gäller Jerusalems status har Bernard Sabella också en klar uppfattning:
- Jerusalem är en enad stad, men bör kunna styras som två stadsdelar, ett styre
för den östra och ett för dem som bor i västra. I den östra bor det cirka 500 000 mänskor, varav knappt hälften är israeler. Det bör finnas ett överkommunalt organ och
en gemensam poliskår.
Med dessa åtgärder tror Sabella på en varaktig fred:
- Men jag undrar om israelerna verkligen vill ha fred med oss. De är inställda på
militär säkerhet, vill vara USA:s trogna bundsförvant i området och ser allt i ljuset
av det. Hade Israel velat fred, hade man också kunnat uppnå fred.
Och så lägger professor Sabella till:
- Men utsikterna blir inte bättre när också vi palestinier är splittrade i två falanger.

Lars Micael Adrian
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/09
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Angela Godfrey:

Jerusalem som gemensam
eller uppdelad stad? Del 1

Angela Godfrey är judinna och verksam inom israeliska fredsrörelsen. Hon är
aktiv inom den kvinnliga rörelsen Machsomwatch (”Gränsposteringarnas
ögon”) , som bevakar de mänskliga rättigheterna för palestinier vid gränsövergångarna till Israel (http://www.machsomwatch.org/).
Hon är också verksam inom den israeliska kommittén mot husförstörelse i
östra Jerusalem och på Västbanken (http://www.icahd.org/eng/).
Angela har varit i Sverige och hållit föredrag. Första delen av hennes föredrag
kommer här i sammandrag. I nästa nummer kommer den avslutande delen.

Angela Godfrey, judinna och israel, aktiv i israeliska fredsröreler, vill bygga varaktig fred
mellan israeler och palestinier. Men det kräver eftergifter också från Israels sida, menar
hon. Foto: LM Adrian.

Jag minns min första upplevelse av Jerusalemsdagen som nyinvandrad i Israel
1982.
Jag gick på en skola för hebreiska språket i Netanya, norr om Tel Aviv. Vi deltog
tillsammans med tusentals andra israeler i den 40 km långa patriotiska vandringen
till Jerusalem mellan kullar och genom skogsdungar som utmynnade i en parad
utmed Jaffagatan i centrum av västra Jerusalem, där vi släppte loss vita duvor.
Skolans rektor, Shulamit Katznelson, nominerades ständigt till Nobels fredspris,
så det var en yttring som var typisk för henne. Våra studier följdes faktiskt av
16
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palestinska jurister, lärare, läkare eller hemmafruar från Västbanken, druser från
Golan, alla hennes tidigare elever som förblivit fästa vid henne.
Naturligtvis deltog de inte i Jerusalemsdagen, en israelisk nationell helgdag för
att fira den israeliska erövringen av Jerusalem, en dag som för de religiösa sionisterna var viktigare än till och med självständighetsdagen. Men palestinierna har en
motsvarighet som de kallar Internationella dagen för al-Quds (Jerusalems arabiska namn), som infaller under den sista fredagen i ramadan., en årlig protestdag
mot den israeliska kontrollen över det ockuperade Jerusalem.

Jerusalem – juvelen i kronan
Sedan 80-talet då Osloprocessen påbörjades, har bosättningarna fördubblats, såväl
i antal som med hänsyn till antalet invånare. Inte bara så, de religiösa sionisterna
blir alltmer militanta, de har haft massivt stöd av alla regeringar sedan 70-talet.
Israel är faktiskt en etnisk säkerhetsorganisation snarare än något slags demokrati i vanlig bemärkelse. Alla olika organ och grupperingar, regeringen, bosättarna, säkerhetsapparaten har gemensamt arbetat på att öka bosättningarna i de
ockuperade palestinska områdena, för att medvetet förhindra att en fungerande
palestinsk stat skulle kunna bildas. Och denna strävan har sin höjdpunkt i Jerusalem, den så hett åtrådda juvelen i kronan.
Samtidigt tal om fred och manipulation av geografin
Det är alltså ett historiskt faktum att ju mer man har diskuterat frågan om fred (om
än medvetet förhalat den), desto mer har geografiska fakta manipulerats. Högern
har bedrivit kampanjer, fast besluten om att inte tillåta Jerusalem som en gemensam stad ( man vill ha den uppdelad).
Det är uppenbart, i synnerhet om man ser tillbaka, att dessa bosättare har blivit

Kikar Zion på Jerusalemsdagen. Foto: A Godfrey

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/09

17

en mycket mäktigare minoritet, inte minst genom deras politiska inflytande, som
visades genom mordet på Yitzhak Rabin. De har, följande Ariel Sharons uppmaning 1998, bokstavligen lagt beslag på varje kulle. Detta ställs på sin spets i Jerusalem, denna drottning bland städer, som säkerställts genom att man offrade panten i Gaza genom att bosättarna evakuerades därifrån 2005.

En Jerusalemdag att ta avstånd från
Vad jag minns som en hoppets dag, då vita duvor släpptes ut i en bön om fred, har
nu blivit en Jerusalemsdag präglad av nationalistisk hysteri att ta avstånd från.
(Det illustreras bäst av diskussionerna kring bosättningen Maale Adumim öster
om Jerusalem, en del av Storjerusalem som alltmer integreras i ett tolv kvadratkilometer stort område mellan östra Jerusalem och Maale Adumim (benämnt E-1)
som fyllts av 3500 småhus.
Detta står i absolut motsättning till skapandet av en fungerande palestinsk stat,
eftersom det då blir omöjligt att östra Jerusalem skulle vara palestiniernas huvudstad eller att de skulle kunna ha tillgång till Ramallah-östra Jerusalem-Betlehemområdet, som normalt bidrar med 30-40 % av den palestinska ekonomin på grund
av turismen i området.
Palestinierna hindras från att ha det sista öppna grönområde, där de kan bygga ut.

Västbanken delas i kantoner
Västbanken kommer att delas i åtminstone två ”kantoner”, en sydlig kanton som
skiljer Betlehem och Hebron från den nordliga Ramallahkantonen och samhällena
norrut. Det finns redan två enorma polisstationer och två breda motorvägar i E-1området. Hela utbuktningen kring Maale Adumim kommer att omgärdas av
muren. Det innebär att området bokstavligen kommer att cementeras till Jerusalem
och kväva de palestinska bostadsområden inom östra Jerusalem som lämnats
stympade.
På bilden från Sylwan syns vilken nationell symbol den israeliska flaggan har
blivit, där den triumferande vajar över varje militant bosättning i det historiska
området, som omger östra Jerusalem eller inne i själva staden. Budskapet är att
”detta är uteslutande israeliskt” och all strävan inriktas på att tvinga bort palesti-

Vid infarten till Betlehem från Jerusalem möts av texten Jerusalem-Betlehem – kärlek och
fred, samt av den åtta meter höga muren. Foto: LM Adrian
18
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nierna från staden genom vad vi kan kalla ”den tysta utdrivningen”, i synnerhet
genom grymma, politiska åtgärder, som rivning av hus som nästan uteslutande
har som mål att fördriva palestinier på ett uppenbart rasistiskt sätt.

Fördrivning av palestinierna
Sådana scener är i hög grad kopplade till den glidning mot ett rent fascistiskt samhälle, vilket visar sig i att Avigdor Liebermans parti blev tredje största parti i Knesset (israeliska parlamentet) i senaste valet. Huvudpunkten i denne mans politiska
program är fördrivning av palestinierna ut ur Israel (man kan lugnt tala om en
politik som går ut på etnisk rensning). En politisk föregångare var Meir Kahanes
Kach-parti, som dock uteslöts ut Knesset eftersom det ansågs terroristiskt. Återigen ett exempel på hur Israel har fjärmat sig från den ursprungliga, socialistiska
sionismen. Nu har vi Lieberman som utrikesminister, en man som misstänks för
korruption, som öppet har hotat att bomba Assuandammen för att utplåna miljoner egyptier i Kairo och Nildeltat, som pläderar för att alla Hamasparlamentariker
som är fängslade i Israel ska dränkas i Döda havet och som i sin valkampanj krävt
att alla röstberättigade, såväl israeler som palestinier ska gå ed på att vara lojala
mot Israel – om inte ska de fråntas sitt medborgarskap.
Han har också förutsagt att han kommer att vinna kommande val. Han var tidigare stabschef hos Netanyahu. De är båda fast beslutna om att inte tillåta bildandet av en palestinsk stat och att fortsätta att utvidga bosättningarna. Lieberman är
själv bosättare av ideologiska skäl.

190 000 illegala bosättare i östra Jerusalem
För närvarande finns det ungefär 190 000 illegala israeliska bosättare i det ockuperade palestinska östra Jerusalem i förhållande till palestinierna som är 240 000. De
lider i alla avseenden av hård diskriminering.
Inga medel investeras i deras kommunala omsorg och service, trots att de utgör
34 % av invånarna och betalar skatter och avgifter.
De tilldelas mindre än 10 % i den kommunala budgeten och i vissa områden får
de klara sig helt utan kommunal service, som rinnande vatten och avlopp, gatubelysning, renhållning, sophämtning, läkarmottagningar, bibliotek, lekplatser,
parker, simbassänger, postutdelning, asfalterade vägar, trottoarer, gemensamhetslokaler, klassrum i tillräcklig mängd, osv.

Inga simbassänger i palestinska Jerusalem
Medan det finns 36 kommunala simbassänger i västra Jerusalem och bosättningarna i östra Jerusalem, finns det inte en enda i det palestinska östra Jerusalem, bara
för att ta ett exempel på den uppenbara, skriande diskrimineringen.
Denna diskriminering är inte ett fantasifoster hos den israeliska kommittén mot
husrivningar och andra israeliska fredsaktivister.
Så sent som i våras råkade jag via en läcka få EU:s speciella sändebuds rapport,
där det är uppenbart för de engagerade diplomaterna att deras rapport 2005 hade
lämnats utan avseende. Jag fick även tidigare denna rapport via en läcka. I december 2008 hävdar rapporten:
”Nu genomförs sedan länge utarbetade israeliska planer i allt snabbare takt och underminerar därmed förutsättningarna för en palestinsk huvudstad i östra Jerusalem och en
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/09
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FN:s karta över hur bosättningarna
runt Jerusalem alltmer breder ut sig
och delar södra Västbanken från norra Västbanken. På bilden syns Betlehem längst ner, Ramallah längst upp
och i mitten Jerusalem, till höger
bosättningen Maale Adumim och
längre bort Jeriko och Döda havet.
De röda och lila linjerna är hur
muren skär av Västbanken från Jerusalem, enligt Israel, deras odelade
huvudstad, enligt palestinier den
stad man vill ha tillsammans; västra
åt judarna, östra åt palestinierna.

hållbar tvåstatslösning. Ehuru Israel har legitima säkerhetskrav i östra Jerusalem, är
många av de pågående illegala åtgärderna i och omkring stadsdelen föga motiverade av
säkerhetsskäl. Israeliska ”fakta på marken” inkluderande nya bosättningar, murbygget,
diskriminerande bostadspolitik, husrivningar, begränsad tillståndsgivning och ständig
nerläggning av palestinska institutioner, ökar den judisk-israeliska närvaron i östra Jerusalem, försvagar den palestinska folkgruppen där, hindrar en utveckling av den palestinska
stadsmiljön och skiljer av östra Jerusalem från resten av Västbanken. Israel genomför i
praktiken aktivt en illegal annektering av östra Jerusalem.”
Rapporten fortsätter med att framhäva att:
”Det dagliga skapandet av ”fakta på marken” i staden underminerar den palestinska
myndighetens trovärdighet och det folkliga stödet för israelisk-palestinska fredssamtal.
Dessutom komplicerar de pågående åtgärderna de redan sköra planerna för en slutgiltig
fastställd lösning av Jerusalems status. Fler israeliska bosättare och färre palestinska invånare i östra Jerusalem kommer bara att göra de slutliga israeliska eftergifterna avseende
Jerusalem så mycket svårare. Därtill kommer den genomgripande israeliska närvaron i
östra Jerusalem att göra en israelisk-palestinsk separation mycket mera invecklad och svår
att genomföra i praktiken. Alltså innebär Israels ingrepp i och omkring Jerusalem en av de
svåraste utmaningarna i israelisk-palestinska fredsförhandlingar.”

Pågående judifiering av Jerusalem
Rapporten fortsätter med att räkna upp alla olika varianter av Israels pågående
strävan att judifiera Jerusalem, det vill säga markstöld av rent judisk-nationalistiska skäl, underminerar möjligheten att Jerusalem skulle kunna vara en gemensam huvudstad, eller ens för palestinierna ha tillträde till sina heliga platser, hålla
präster anställda i församlingarna, och så vidare.
Rapporten hävdar kategoriskt att:
”livskraften hos mindre religiösa samfund och institutioner framhäver förhållanden som
överskrider religionsfriheten, hur viktig den än är. Att religiösa minoriteter krymper i Jerusalem är ett hot mot stadens historiska mångfald, historiska arv och dess symboliska betydelse som en plats där civilisationer möts, snarare än konfronteras.”

Angela Godfrey
Översättning: Kerstin Johansson
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Till församlingarna i Svenska kyrkan
Ett upprop att läsa upp helt eller delvis då kollekt tas upp till
Den Gode Herdens skola i Betlehem.

Vädjan om kollekt till barnen i dagens Betlehem.
Tack vare frivilligt insamlade medel i Sverige kan 400 palestinska flickor från
förskola till studentexamen få en gedigen skolutbildning på Den Gode Herdens skola i Betlehem.
Genom skolan bidrar Svenska Jerusalemsföreningen, som driver skolan, till
att stärka kvinnors ställning i ett mansdominerat samhälle och till förståelse
mellan olika folkgrupper och religioner. Som kristen skola är den också ett stöd
till den allt mindre kristna palestinska minoriteten i Det heliga landet.
Några tecken på att isoleringen av Betlehem med den upp till åtta meter
höga betongmuren skall brytas finns inte. Arbetslösheten är mellan 60-70%.
Pilgrimer och turister som är Betlehems viktigaste inkomstkälla är fortfarande
mycket få.
Elever och lärare på vår skola försöker anpassa sig till denna situation och
håller trots allt hög moral och arbetar för framtiden och hoppas på de små tecknen nu på en något ljusare tid.
Församlingar i Svenska kyrkan låter någon eller några kollekter gå till
dagens Betlehemsbarn.
Ett bidrag till skolan är mycket välkommet och är ett tecken på solidaritet
med folket i Jesu egen födelsestad Betlehem!
Tack för ert stöd och engagemang!
Sigtuna och Växjö i Adventstid 2009
Gunnar Weman
Ärkebiskop em, ordförande

Jan-Olof Johansson
Domprost, direktor

Svenska Jerusalemsföreningens postgiro 2069-3, bankgiro 401-3330

Kallelse till årsmöte

Svenska Jerusalemsföreningens årshögtid
söndagen den 24 januari 2010
hålls i Adolf Fredriks församling i Stockholm
Kl. 11.00 Högmässa i Adolf Fredriks kyrka,
Ärkebiskop em Gunnar Weman m fl.

Därefter kyrkkaffe i Adolf Fredriks församlingshem med samtal
som leds av direktor Jan-Olof Johansson under rubriken
”Detta är Svenska Jerusalemsföreningen för mig”.
Efter samtalet hålls Svenska Jerusalemsföreningens årsmöte.
Ingen föranmälan.
Välkommen!
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Gåvoredovisningen
Inkomna gåvor

1 september 2009 - 31 oktober 2009 jämfört med samma period
föregående år
År
Medlemsavgifter
Faddergåvor
Allmänna gåvor till skolan
Minnesgåvor
Födelsedagsgåvor
Andra hyllningsgåvor
Sjukhusbyggnad
Kollekter
Summa kronor

Styrelsen tackar varmt för alla gåvor!

2009
4 000
29 025
53 740
39 610
4 400
3 900
1 200
67 065
202 940

Minnes- och hyllningsgåvor

2008
4 900
33 161
107 695
6 000
6 150
13 150
530
48 776
220 352

Gåvor har skänkts
till minne av:
Eric Lundqvist, Iréne, M-B Andersson, Bertil Gärtner, Hans Tollin, Birgit BångensAndersson, Nils o Gudrun Selmer, Sven Alin, Olle Petterson, Anna-Stina Lindström, Jenny Eriksson, Thyra Gyllengahm, Elna Jakobsson, Göran Gyllenör, Martha, Karl Johan Bergström, Curt Andersson, Gösta Kjellén, Bo Jerverius.
vid födelsedag för:
Zoran Hagert 50 år, Kerstin Cedervall 80 år, Per Nordh 50 år, Tulle Lindström 70
år, Karl-Axel Elmqvist 80 år, Bertil Envall 100 år, Tore Furberg, Svante Hagman 85
år, Göran Alexandersson 60 år, Stina Johansson 85 år, Ursula Gottschalk 80 år,
Sumner Carlsson 80 år.
vid domprostutnämning av:
Annica Anderbrant
vid avtackning av:
Ulla Löfgren
vid biskopsvigning av:
Eva Brunne

Minnes- och hyllningsgåvor tas tacksamt emot.

Så här gör man:
Sätt in gåvan på Svenska Jerusalemsföreningens pg 2069-3 eller
bankgiro 401-3330. Ange till vems minne, födelsedag etc. gåvan ges.
Glöm inte skriva adress som gåvoblanketten skall skickas! Det går också bra att
meddela detta i ett e-post meddelande till sjs@brevet.nu
Styrelsen tackar varmt för alla gåvor!
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Adresser i Det Heliga Landet

Vår skola i Betlehem har adressen: The Good Shepherd’s Swedish School,
P.O.B. 64, Betlehem, via Israel. Tel och fax Betlehem 00 972-2-2742204.
Sjukhusets namn och adress är: Hussein bin Talal’s Hospital, P.O.B. 67,
Betlehem, via Israel.
E-post till skolan: gsss@p-ol.com

Adresser i Sverige

Jersualemsföreningens hemsida: www.jerusalemsforeningen.se

Svenska Jerusalemsföreningens ordförande: TD, ärkebiskop emeritus Gunnar
Weman, Mjölnarv. 8, 193 33 Sigtuna. E-post: gunnar.weman@swipnet.se

Direktor och sekreterare: Domprost Jan-Olof Johansson, Kyrkogatan 6, 352 34 Växjö,
tel och fax 0470-309 45, ansvarig utgivare för tidskriften. E-post: sjs@brevet.nu

Redaktör för tidskriften: Lars Micael Adrian, Svärdgränden 11, 224 75 Lund,
tel 046-18 88 10, e-post modgun@telia.com
Ansvarig för fadderbarnsverksamheten: Britt Bergman, Körsbärsvägen 6,
114 23 Stockholm, tel och fax 08-673 12 15, mobil 070-573 12 23.

Lundakretsen:
Kristina Lindström, Nyckelkroken 15, 226 47 Lund, tel 046-13 66 06. e-post:
kristina.lindstrom@comhem.se

Norrköpingskretsen:
Jonas Agestam, Solhem Alsäter, 605 97 Norrköping, tel 011-33 52 06. e-post:
jonas.agestam@svenskakyrkan.se

Växjökretsen:
Richard Grügiel, Öjaby Prästgård, 352 50 Växjö, telefon: 0470-70 49 46 (e),
697 55 (tjr+fax), 691 45 (b), 070-541 58 58. Mail: Richard.Grugiel@svenskakyrkan.se

Denna tidskrift trycks med bidrag från
Samfundet Pro Fide et Christianismo.

Vill Du bli fadder till en av flickorna vid Den Gode Herdens skola i Betlehem?

Det kan Du blir genom att bli regelbunden understödjare av skolan.
Så här går det till: Du ger ett belopp till skolans verksamhet en gång i månaden eller i kvartalet eller
så ofta det passar Dig. Beloppets storlek avgör Du själv. (Föreningens åtagande för en elevplats är för
närvarande ca 4 500:-/år). Pengarna går inte till enskilt barn utan till skolans verksamhet. Men Du får
namn på och uppgifter om den flicka som Du är fadder till och kan om Du vill få en personlig kontakt
med henne.
Fyll i talongen nedan och skicka den till Britt Bergman (adress se sista sidan). Hon kommer då att ta
kontakt med Dig och ge mer information.

Ja, jag vill bli fadder:

Namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/09

23

POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på framsidan (ej adressidan).
Adressändringar och retur till
Svenska Jerusalemsföreningen
Kyrkogatan 6,
352 34 VÄXJÖ

Årsavgiften, som ger rättighet att få tidskriften är minst 150 kr.
Plusgiro 20 69 - 3 • Bankgiro 401-3330
ISSN 0346-2307

Tryck: Prinfo Ystads Centraltryckeri 0411-736 10/Prinfo Österlen 0414-146 00

