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Enligt en lokal tradition gömde sig den heliga familjen i en grotta i Betlehem precis i början
av flykten till Egypten. Här ammade Maria Jesus när en droppe mjölk föll på marken, varpå
grottans väggar blev helt vita. Idag används grottan som kyrka där denna staty av den
flyende familjen är ett av konstverken. Fotograf: Jan-Olof Aggedal.
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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 drygt 300 palestinska
flickor från förskola till studentexamen. Mer än 60 procent av driften betalas via
gåvor från enskilda svenskar, stiftelser, fonder, kollekter och faddergåvor.
Föreningen äger också det största regionssjukhuset i Betlehemsområdet, en
fastighet som hyrs ut till det palestinska hälsovårdsministeriet.
Biskop emeritus Jan-Olof Johansson, Växjö, är ordförande.
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 bg 401-3330
och ange på talongen ”ny medlem”.
Medlemsavgiften i Svenska Jerusalemsföreningen är 150 kr/år, eller livslångt
för 3 000 kr.
Autogiro
Nu kan du bli regelbunden gåvogivare genom att ansöka om Autogiro, d.v.s. det
belopp du önskar dras varje månad (se vidare sidan 30 i detta nummer!).
Tre ben
Svenska Jerusalemsföreningen vill genom skolverksamheten:
• s tärka 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
• s tärka den kristna minoriteten i Jesu egen födelsestad.
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Ordföranden har ordet:

Något att förlora
De har inget att förlora, sa en man i Betlehem till mig om de pojkar som gett sig
ut med kniv för att sticka ner någon, inte
bara med risk utan troligtvis säkra på,
att de själva därmed skulle skjutas ihjäl.
Han försvarade inte på något sätt de palestinska pojkarna men han ville ge en förklaring.
De har inte något att förlora, med andra ord,
de har inget att leva för. Det var så han sa.
Jag anade några dagar senare vad han
menade. Vi kom från Den Gode Herdens skola och åkte på Hebronvägen för att passera Rakels grav, väl bevakad av israeliska
soldater inne i Betlehem på palestinskt område.
Det var eftermiddag och utmed gatan såg vi små klungor av pojkar, kanske
mellan 12 och 16 år. Säkert från Ayda flyktingläger strax intill. De hade laddat
upp med stenar. Lite
längre bort vid Rakels
grav stod bara några
år äldre soldater med
bepansrade jeepar och
skjutklara vapen.
Lite senare plockade
vi oliver några kvarter därifrån. Strax före
solnedgången hörde
vi ett antal dova smällar. Det var soldaterna
som skingrade pojkarna med hjälp av tårgas.
Vad vi senare förstod
hade ingen denna dag
kommit till allvarlig
skada.

Eleverna på Den gode
Herdens skola önskar God
Jul. Foto: J-O Johansson.
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Kvar inom mig hörde jag orden: De har inget att förlora. Och tanken vandrade
vidare: De måste få något som de inte vill förlora.
De måste få något att förlora
Och bilden av flickorna på Den Gode Herdens skola hade jag färsk på näthinnan.
Och de sex små pojkarna som nu fått börja tillsammans med flickorna i förskolan.
De får något som de inte vill förlora. Skolan är det roligaste vi har, är det många
flickor som sagt på vår skola. Och det är inte länge sedan jag läste i en uppsats där
en flicka skrev att hon möts av soldater med skarpladdade gevär varje dag men att
hon inte tror att sådana vapen kommer att skapa fred. Utbildning är vårt vapen,
skrev hon, och det kan skapa fred och riva murar människor emellan.
På väg upp till Galileen stannade jag till i flyktinglägret i Jenin. Jag hade fått
möjlighet att besöka The Freedom Theatre. Där jobbar bland andra ett ungt svenskt
par, Johanna och Jonathan. Det är en verksamhet som nästa år firar tio år. Genom
teater ger man barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sig och sin situation i
flyktinglägret. Och flera ungdomar är det som där vittnat om hur man lagt ner sina
planer på att gå våldets väg och istället ser kultur som vägen till fred.
Kanske var jag särskilt uppmärksam på det vid mitt senaste besök i landet men
mitt intryck var starkt att många talade än mer nu om hur viktig utbildning är för
barn och ungdom i det vi kallar Det heliga landet.
Vår rektor Aida berättade att skolledarna nu gemensamt beslutat att inte stänga
skolorna även om det skulle bli oroligt. Det gjorde man både under den första och
andra intifadan med följd att många av dem som då var barn blev vilsna och förlorade mycket av sin skolgång.
En hälsning från skolan
I förra numret av tidskriften skrev jag att vi tar med en hälsning till skolan och
berättar sedan hur det var. Och det vi har med tillbaka är att verksamheten är i
full gång på skolan och att entusiasmen och glädjen hos eleverna inte på något sätt
avtagit.
Jag hade denna gång möjlighet att vara tillsammans med lärarna lite mer än de
senaste gångerna jag varit där. Min beundran för dem är stor. Visst bär de på en oro
för vad som ska ske och för att få den egna vardagen att fungera men de brinner för
sin uppgift som lärare och är djupt övertygade om utbildningens stora betydelse
för dagens Betlehemsbarn.
De bad mig önska er alla en riktigt God Jul och uttrycka tack för allt stöd ni ger
skolan. Själva såg de fram emot julfirandet i Betlehem med de traditionella scoutparaderna ackompanjerade av trummor och säckpipor. Patriarker och biskopar
som högtidligen kommer till Födelsekyrkan för att vara där under juldagarna.
Julnattsmässorna som firas inte bara i Födelsekyrkan utan i alla kyrkor i Betlehem
med omnejd.
Så önskar vi våra kära vänner, små och stora, i Betlehem en välsignad och fridfull
jul! Må änglaorden om glädje för hela folket bli en verklighet. 

Jan-Olof Johansson
Biskop emeritus, ordförande
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Två resor
till Det heliga landet
2–11 april 2016
En resa som börjar i Jordanien vid Röda havet
och fortsätter upp genom öknen till Wadi Rum och Petra.
Innan resan går vidare över floden Jordan
görs besök i både Madaba och Nebo.
Därefter några dagar i Jerusalem och Betlehem.
Resan går sedan norrut genom Samarien med besök i Jenin.
De sista dagarna tillbringas i Neve Shalom och Tel Aviv.
En resa lite utöver det vanliga med besök på många platser och möte med
människor som på olika sätt arbetar för försoning och fred.

23–30 april 2016
En pilgrimsresa som börjar i Galileen vid Genesarets sjö
och fortsätter genom Samarien
innan den når sitt mål i Betlehem och Jerusalem.

Besök på Den Gode Herdens skola
och möte med elever och lärare ingår i båda resornas program.
Reseledare för båda resorna är biskop emeritus Jan-Olof Johansson.
För mer information skriv eller skicka e-post till Jan-Olof Johansson.
Kontaktuppgifter finns på sista sidan.
(Om intresse finns för resan 23–30 april
tag kontakt snarast då det enbart finns ett fåtal platser kvar.)
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Via Dolorosa
Jag har gått här förr. Via Dolorosa, lidandets väg. Det är mer än fyrtio år
sedan jag gick här första gången. Jag har trängts med andra. Pilgrimer
från hela världen.
Inför millenieskiftet var det överfullt. Man undrade hur det skulle bli i framtiden
om alla pilgrimer överhuvudtaget skulle komma fram till de heliga platserna och
få se något. Detta var en tid av hopp.
Fredsprocessen, som gång på gång stördes av terrorattacker avsedda att förgöra

Via Dolorosa i Gamla stan Foto: J-O Johansson.
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den, hade vid denna tid ett obändigt stöd från ledarskapet på både israelisk och
palestinsk sida. Vid sönderbombade bussar och sönderskjutna pizzerior stod Yitzhaq Rabin och förkunnade att terror inte kunde stoppa fredsprocessen. Och när
han själv fallit offer för terrorn förmedlade hans efterträdare Shimon Peres samma
budskap.
Allt förändrades i september 2000. Ariel Sharon, sedermera Israels premiärminister, gick upp på Tempelberget med ett helt följe av säkerhetsmän. Och andra
intifadan, det palestinska upproret, var ett faktum. Jerusalem och landet tömdes på
pilgrimer och turister. Jag skrev efter ett besök i staden i denna tidskrift hur jag gick
rakt igenom Gamla Stan från Damskusporten till Jaffaporten utan att stöta på en
enda pilgrim eller turist. Såg inte ens någon som inte verkade bo eller jobba i Gamla
Stan. Och de flesta affärerna var stängda. Det fanns ju ingen som ville handla.
När jag nu kommer till Jerusalem diskuteras huruvida den tredje intifadan håller
på att bryta ut. Det är fredag eftermiddag när jag kommer fram från flygplatsen
Ben Gurion i Tel Aviv. Det är stilla och tyst. Regnet har gjort gränden hal och glittrande i skymningsljuset men något ödslig. Fredagsbönen vid middagstid i moskéerna är avslutad och muezzin ropar ut eftermiddagsbönen. Den första stjärnan på
himlen syns snart och sabbaten bryter in. Den traditionsenliga vandringen klockan
tre på Via Dolorosa med Franciskanerna har redan passerat flera stationer.
Det har hänt en del sedan jag var här sist. På Tempelberget hade jag tillsammans
med en grupp från Sävsjö en månad tidigare märkt spänningen. Vi kom dit tidigt
på morgonen för att undvika den kö som oftast växer sig lång under förmiddagstimmarna.
Jag går fram till det för säkerheten här ansvariga israeliska befälet. Han är i full
färd med att kontrollera en grupps pass och jag frågar om man numera behöver
visa passet för att komma in på tempelplatsen. Nej, säger han, det gäller bara judar.
Jag hade trott att den judiska gruppen var på väg in till Västra muren eller Klagomuren som den också kallas. Den enda del som är kvar av det judiska templet som
romarna förstörde år 70. Men de ska upp på Tempelberget.
Överrabbinatet tillåter inte judar att gå upp på Tempelberget
Jag läser på den skylt som inte går att undvika att Överrabbinatet förbjuder alla
judar att gå upp på Tempelberget eftersom man inte vet var det allra heligaste i
templet låg. Detta fick beträdas endast en gång om året, på Försoningsdagen, av
Översteprästen.
Och jag tänker på Moshe Dayan som i sin egenskap av försvarsminister lämnade
tillbaka nycklarna till den muslimska tempelvakten Waqf när en rabbin efter sexdagarskriget gått upp för att mäta ut var templet skulle kunna byggas upp igen.
Status quo skulle råda, sa Dayan. Samma förhållande som rådde före kriget skulle
också efter kriget få råda.
Det är andra tider nu. Och annan ledning. De israeliska soldaterna här verkar
inte särskilt förtjusta i uppgiften att hantera sina landsmän. Det är bara män. Ordväxlingarna blir hårda och irriterade. En uppstudsig yngling tas om hand av en
soldat och förs bort. De andra får stränga order om hur de ska bete sig.
Vänlighet mot turister
Desto vänligare är attityden mot oss och vi släpps in före den judiska gruppen.
Efter en stund kommer den något decimerade gruppen också in, eskorterad av
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/15
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Ariel Sharons hus mitt i det palestinska Gamla Stan i Jerusalem. Foto: J-O Johansson.
israelisk militär. Spänningen stiger på platsen men snart har gruppen passerat och
är borta igen.
Några dagar senare leder just en sådan här situation till att liv skördas med
knivar och pistoler.
Det har gått ett par veckor sedan dess när jag nu går Via Dolorosa denna tysta
lite regnvåta fredagskväll. Två skyltar har jag lagt märke till. På den ena stod det
på hebreiska och engelska ”Nej till ockupationen”. En fredsdemonstration en bit
utanför Gamla Stan.
På det hus, i det muslimska kvarteret, som Ariel Sharon på ett eller annat sätt
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kom över och som det alltid sedan dess hängde en israelisk flagga på väggen
hänger det nu tre. Och på en stor banderoll står ett bibelord. Det är från 4 Mos
23:24. ”Det folket reser sig som ett lejon, som ett rovdjur redo till språng.” (Det är
första halvan av vers 24; kanske bara den delen citeras för något slags säkerhets
skull?). Versen är en del av Bileams siarsång till kungen Balak när Israels folk på sin
ökenvandring har nått Moabs land (i nuvarande Jordanien). Huset ligger på den
gränd som leder både till Klagomuren och Tempelberget med Al-Aqsa-moskén.
Den israeliska kvinnan som höll banderollen med orden nej till ockupationen sa
med allvarlig min till mig: ”Jag är bekymrad för mitt folk”.
Nästa dag får jag veta att hela fredagen hade varit lugn i Jerusalem. Överrabbinatets och Dayans regler fick gälla. Och alla muslimska män oavsett ålder fick gå
upp till Al-Aqsa-moskén på Tempelberget för att be.
I Dagens Nyheter läser jag senare, 27 oktober, en artikel av Anita Goldman. Rubriken är Jerusalem och Tempelberget är inte konfliktens centrum. Artikeln avslutas
med: ”Alla goda krafter bör göra sitt yttersta för att avteologisera den politiska
kampen mellan två folk som strider om samma lilla land, genom att beskriva den
som en nationell politisk konflikt och inte religiös.” 

Jan-Olof Johansson
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Vackert väder på Genesarets sjö?
Kommer ni ihåg Kjell Höglunds visa ”Genesarets sjö”? En vacker version av den, framförd av Eva Dahlgren i ett avsnitt av ”På Spåret” för
ett par år sedan, ringer numera ofta i mitt huvud.
Den senaste tiden har tagit på allas krafter här i det Heliga Landet. Israelerna har
både bevittnat och fruktat knivdåd och våld, också i områden som tidigare förskonats.
Palestinierna har sett accelererande våld mot demonstranter och mot civila –
våld utfört av israelisk polis, militär och av civila bosättare.
Bara under oktober har 71 palestinier
och 11 israeler dödas. Det är väldigt många
människor. Oroligheterna har också inneburit att fler än 6700 palestinier arresterats, 46
av dem är journalister.
Den israeliska militären har gjort raider in
på palestinska universitet och sjukhus. Närmare 40 nya avspärrningar och checkpoints
har satts upp mellan östra och västra Jerusalem – för att hindra attacker säger vissa,
för att förnedra och försvåra säger andra.
Samtidigt verkar till och med diskussionen
om fredssamtal helt runnit ut i sanden. Vad
Anna Hjälm.
ska det bli av detta?
Kan det möjligen förhålla sig så, att det redan är för sent att gå?
”Kan det möjligen förhålla sig så, att det redan är för sent att gå?”
En av ödesfrågorna rör förstås två-statslösningen. När Sverige för drygt ett år
sedan erkände Palestina sa utrikesminister Margot Wallström att hon var bekymrad över att erkännandet kanske kom för sent – och utan att veta vad Wallström
tänkte på i den stunden kan jag inte annat än hålla med henne.
I januari i år satt jag på en konferens på Tantur Ecumenical Institute och lyssnade
på Fr. Jamal Khader från Bethlehem University.
Där och då var han den förste palestinske kyrkoföreträdare som jag hörde säga,
i ett offentligt sammanhang, att det nu är för sent för en två-statslösning, att en enstatslösning möjligen kan ses som ett rimligt alternativ.
Sedan dess har jag sett den omtalas på allt fler håll, en-statslösningen.
Nya siffror visar att omkring hälften av alla palestinier på Västbanken och i Gaza
just nu säger sig vara emot en två-statslösning, många med utgångspunkt i att det
inte längre är praktiskt möjligt på grund av alla israeliska bosättningar. Men vad
är alternativet?
”Drömmen skall brinna om ett annat liv”
Somliga, inte minst folk utanför regionen, talar om att Israel och de ockuperade
områdena borde kunna enas under en rak, konstitutionell demokrati med lika rät10 
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Pilgrimer i vackert väder vid Genesarets sjö. Den politiska vägen framåt tycks dessvärre
inte lika solig.
tigheter för alla oavsett ursprung eller religion. En demokrati som inte bara kan
acceptera olika identiteter men som också kan hantera det faktum att alla inte kan
bli nöjda varje gång.
Idén är förstås inte ny. Edward Said skrev 1999 att”...real peace can come only
with a binational Israeli-Palestinian state.”
Dessvärre verkar det i alla fall i dagsläget finnas bekymmer även i det som ofta
brukar omtalas som Mellanösterns enda demokrati. Enligt Adalah – The Legal
Center for Arab Minority Rights in Israel – har Israel över 50 lagar som diskriminerar palestinier. Kanske än mer uppenbart blir problemet när nya siffror visar att
bland judiska israeler ser nära 75 % inga problem med att kombinera en demokrati
och en judisk stat. Bland landets arabiska befolkning ser över 80 % att en judisk stat
och en demokratisk stat är motsägelser. En konstitutionell demokrati känns utan
tvekan avlägset.
Men andra, svenskkopplade författarduon Mathias Mossberg och Mark Levine
till exempel, har mer radikala förslag. De menar att överlappande stater skulle
kunna vara en väg framåt. Denna spännande tanke lösgör sig från det klassiska
’makten över marken’ paradigmet och föreslår istället att suveränitet och medborgarskap följer med människorna, med individen. Tanken skulle då vara att de två
staterna kan fortsätta att existera var för sig men på samma plats, löskopplade från
rummet – något som skulle garantera fri rörlighet för alla, men också lösa den eviga
frågan om makten över Jerusalem.
I mer praktiska termer skissar den palestinsk-amerikanske debattören Sam
Bahour hur en en-statslösning skulle kunna komma till stånd. Bahour pekar på att
partiet Joint Arab List just nu är tredje största parti i Israeliska Knesset, samtidigt
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/15
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Två stater eller en, kanske mindre viktigt än att höra hemma? På separationsmuren står
skrivet "Home that's a place I've never been".
som PLO är en ”avliden nationell befrielserörelse, ett åldrande ledarskap...” [min
översättning].
Hur vore det, säger Bahour, om palestinierna istället för att fortsätta kräva en
egen stat vände sig till Israels palestinska politiker och bad att få bli representerade
av dem? Också en tanke.
Två-statslösningen är död!
Den amerikansk-palestinske debattören Ali Abunimah är en av dem som länge
förordat en en-statslösning. Han menar dessutom att stödet för en två-statslösning
egentligen är rätt svagt på Västbanken (liksom bland palestinska israeler där nära
60 % tror att två-statslösningen är död) att det mer handlar om brist på artikulerade alternativ. Och kanske är det just den känslan som driver fram det jag nu
hör många palestinska Jerusalemiter säga – att President Abbas helt enkelt borde
’lämna över nycklarna’ – avveckla det redan hårt kritiserade PA, tacka för sig och
meddela att ockupanten nu får ta över det fullständiga ansvaret för människorna i
de ockuperade områdena.
Men naturligtvis finns det också många som går i taket av blotta tanken på en
en-statslösning. Bland israeler ofta med utgångspunkt i förståelsen att Israel måste
vara en judisk stat – något som en en-statslösning skulle underminera inte minst
demografiskt. Bland palestinier är den officiella linjen sedan 1993 att en egen stat
är den enda framkomliga vägen.
Andra tar till brösttoner i debatten. Haaretz-skribenten Nehemia Shtrasel skrev
för drygt en månad sedan ”Därför är en ’en-stats-lösning’ omöjlig. Det vore mot
den mänskliga naturen.” [min översättning].
Och Ari Shavit, israelisk journalist och inflytelserik politisk kommentator, gav
sin syn på saken under en offentlige diskussion i Birmingham nyligen. Shavit slog
12 
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fast att en en-statslösning, enligt hans mening, först skulle kräva en stark diktator
och sedan skulle riskera att falla ner i katastrof på samma sätt som Syrien.
Oavsett en- eller två-statslösning, och det är i sanningens namn inte vår sak som
utomstående att lägga oss i, men oavsett – det måste till en lösning.
I oktober dödades 82 personer
I oktober dödades 82 personer. Det ser mörkt ut. Men det tycks mig som om diskussionen trots allt rör sig framåt, om än inte i maktens korridorer så bland gräsrötter och debattörer och människor som ser att oavsett en- eller två-statslösning
måste internationell rätt efterföljas och mänskliga rättigheter efterlevas. Så jag håller mig fast i Höglunds text och tänker: ”Låt ditt hjärta slå ett extra slag, låt oss hoppas
att det snart blir dag...”

Anna Hjälm, Jerusalem, 2015-11-06

Det rödmarkerade är
de palestinska områdena på västbanken –
likt en schweizerost.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/15
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Mordet på Yitzhak Rabin – 20 år efteråt
Det var avslutningsmiddag på en Lutherska Världsförbundets konferens
i Jerusalem 4 november 1995. Vi höll just kvällsandakt när en från hotellets personal kom och viskade till mig att Yitzhak Rabin blivit skjuten.
Först vågade jag inte vidarebefordra nyheten till de andra – det måste
vara ett missförstånd. Så jag smög mig ut i köket där radion stod på.
Hela den palestinska personalen stod som förstenad. Det var inget missförstånd. Men han är inte död – endast skottskadad, sade radiorösten.
Så fort jag kunde körde jag till Svenska Teologiska Institutet för att se på
TV vad som hade hänt. Hela den
natten gick som i en dimma framför
TV:n. Jag kan bara urskilja två tydliga
tillfällen; när dödsbudet kom och när
det meddelades att det var en jude
som skjutit premiärminister Rabin.
Egentligen borde det inte ha varit
någon överraskning. Bara någon
Håkan Sandvik, artikelförfattaren.
vecka innan denna ödesdigra kväll
kom en grupp av våra internationella
studenter inrusande nästan i panik. De hade varit i centrum av Jerusalem och
iakttagit en demonstration; "Det var rena lynchstämningen, vi vågade inte stanna
kvar". Demonstranterna ropade: ”Död åt Rabin” och bar plakat med hakkorset
ritat över bilden av Rabin. En av studenterna, från Sydkorea vägrade gå ut på flera
dagar efteråt. Hatet fick fria tyglar i Jerusalem hösten 1995 och ingen kunde mera
styra det tills Yigal Amir gjorde alla ord som slungats i luften till konkret handling.
Sorg och hopp
Sedan följde en vecka av sorg men samtidigt, mitt i sorgen ett stort hopp; alla
tiotusentals ungdomar som samlades kring tända ljus i parkerna med tårar i ögonen. Det var en stark känsla av att nu får det
vara slut på våldet. Jag kommer ihåg att jag
skrev i en artikel dagarna efter mordet att om
politikerna hör dessa ungdomars röst så har
Yigal Amir inte dödat freden. Ett ord som
användes i alla politiska sammanhang den
hösten var "soulsearching" (självrannsakan).
Just då kändes jag att fred och försoning var
närmare än någonsin.
Vad blev det av självrannsakan? Den drunknade i den politiska maktkampen både melYitzhak Rabin.
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lan och inom partierna. I en gallup ansåg över 40 % av befolkningen att politikerna
inte har lärt sig någon läxa av mordet. Fredsförhandlingarna kollapsade, extremistgrupperna växte, och snart slungades anklagelser igen i luften med nästan samma
cynism; ungdomarnas röster överröstades.
Rabin – en klok pragmatiker
Rabin var ingen fredens man men han var en klok pragmatiker. Han insåg att förutsättningarna för att Israel i framtiden skulle kunna behålla sin judiska identitet
var en palestinsk stat av någon form och han agerade därefter men fick betala med
sitt liv.
Även om mycket skiljer och kontexten är helt annorlunda så känns det som
hände i Israel för 20 år sedan obehagligt aktuellt hos oss i Sverige idag. På många
web-platser och i olika kommentarsfält råder det lynchstämning. Rädslan för flyktingar, som flyr för sitt liv, blir till hatpropaganda. Den överlägsna majoriteten av
dem som sprider hatpropagandan på nätet skulle aldrig själva ta till handgripligt
våld mot flyktingar men det finns alltid någon där som gör orden till konkret
handling. Det har de senaste månadernas händelser i Sverige med skolattack och
mordbrand alltför tydligt bevisat.
Agitatorerna då och nu
I Jerusalem 1995 fanns agitatorerna som helt saknade omdöme – de finns idag hos
oss främst på nätet. Där fanns de passiva som såg på och det var omöjligt att se om
de stödde demonstrationen eller bara var nyfikna.
Israels nuvarande premiärminister stod på en balkong och översåg demonstrationerna i Jerusalem hösten 1995. Hos oss finns de hos dem som säger att de inte
är rasister men…
De finns också i glidningen i de politiska argumenten om hur vi skall varna
människor från att komma till Sverige. Slutligen fanns det en individ, som tolkade
opinionen så att han hade stöd att handla enligt det som ropades i demonstrationen. Vi har sett honom hos oss i Trollhättan men det finns flera.
Ord har betydelse!
Det har också de ord som uttalats av solidaritet och medmänsklighet. I Israel 1995
överröstades de orden av hatropen ända tills mordet var ett faktum.
I Sverige hörs orden av solidaritet och medmänsklighet tydligt och får konsekvenser i en fantastisk vilja att hjälpa och ställa upp. Nu står vi inför utmaningen
att detta enorma kapital av människors vilja att hjälpa skall bli ett politiskt program, att avståndstagande till dådet i Trollhättan och till mordbränderna av flyktingboenden skall bli så entydigt att inga opionssvängningar blir möjliga.
Israels politik efter mordet har inte tystat hatropen. Fredskämparnas röst har
gång på gång överröstats. Hur kommer det att se ut hos oss? 

Håkan Sandvik, präst,
samordnare för flykting- och integrationsfrågor i Södertälje församling
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Jag har min angripare att tacka för mitt liv…
Av rabbinen Arik Aschermann

Faktaruta:
Rabbinen Arik Aschermann var under många år direktor för den israeliska
religiösa fredsrörelsen, Rabbis for Human Rights, som Svenska kyrkan varit
med och stött sedan dess grundande för över 25 år sedan. Många studiegrupper från Sverige och Svenska kyrkan har mött Arik och hans medarbetare
och också deltagit i deras fredsaktioner med olivplockning och protester mot
husdemoleringar. Utifrån ett judiskt radikalt rättviseperspektiv där varje
människa skapad till Guds avbild med lika värde är riktmärket har Arik
och RHR uthålligt fortsatt att kämpa för fred, rättvisa och försoning mellan
israeler och palestinier.
Senast mötte jag Arik med en svensk församlingsgrupp i slutet augusti
och blev då berörd av hans ännu starka och obrutna engagemang mitt i den
dystra politiska verkligheten.
Vi hade då också möjlighet att besöka hans synagoga för en sabbatsgudstjänst där vi förstod varifrån han hämtar styrka och inspiration.
Nedanstående artikel skrevs av Arik någon vecka efter mordförsöket på
honom och jag har redigerat och kortat ner den något. Den tydliggör samtidigt RHR:s syn på frågorna om fred och konflikt utifrån ett radikalt religiöst
judiskt perspektiv. Samtidigt som jag arbetat med Ariks artikel har jag läst
Marilynne Robinsons bok Lila. I ett samtal med president Obama om boken
uttrycker hon att demokratins grund är en vilja att ”tro väl om sin nästa”.
Detta tycker jag genomsyrar Arik artikel och RHR:s målsättningar. Intervjun
se:at itunes.com/nybooks.
Kjell Jonasson, tidigare medarbetare för Svenska kyrkan i Mellanöstern.

Jag har min angripare att tacka för mitt liv!
Det låter underligt! Hur är det möjligt att säga något positivt om en
våldsam knivbeväpnad hatfylld ung man som vänt det heliga med landet
Israel till avguderi?
När man ser den förfärliga videon av attacken som filmats på håll av Rabbis For
Human Rights (RHR:s) medarbetare, ser man att han lätt kunnat mörda mig.
Han övermannade mig och min rygg var fri för kniven som låg i hans hand. Man
kan se hur han för kniven mot mig flera gånger men avstår i sista minuten från att
hugga.
I det avgörande ögonblicket blev han inte en mördare.
Kanske var han rädd för journalistens kamera som han lätt kunnat slå sönder.
Vad han inte visste var att han också hade filmats på avstånd. Kanske var hans
tanke enbart att skada mig med stenkastning och sparkar för att få mig att aldrig
återkomma.
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”Låt inte din hand komma vid…”
Kanske den veckans Torah-läsning från
1 Mosebok 22:12 om Abraham och Isak:
” Låt inte din hand komma vid”… var
den röst som han påmindes om. Jag vill
gärna tro att han hade ett ögonblick av
rannsakan och omvändelse då han ändrade sig och återvände till sitt bättre jag.
Problemen började samma dag den
23 okt 2015 efter att palestinier skördat
oliver nedanför ”outposts” (begynnelse
till nya bosättningar) till bosättningen
Itamar (strax söder om Nablus på Västbanken).
RHR och Association For Civil Rights
in Israel (ACRI) hade redan 2006 tillsammans med fem lokala palestinska
regionala råd lyckats vinna en överklagan i Israels Högsta Domstol om att
israelisk militär måste tillförsäkra och
ansvara för att palestinska bönder skulle
Arik Aschermann, grundare av Rabbies for ha säker tillgång till sin jordbruksmark
human rights, blev attackerad av bosättare året om. Efter att de palestinska bönderna lämnat området denna oktoberdag
i oktober i år.
började israeliska bosättare stjäla oliver
och bränna ner olivträd. Den israeliska militären anlände till platsen där stölden
ägt rum men ingrep inte när olivträden började brinna.
Bosättarna satte fyr på olivträden!
Jag gick uppför kullen med tanken att först släcka elden. Rätt snart insåg jag
att det kunde bli alltför farligt och valde istället en bättre position varifrån jag
kunde dokumentera den uppsåtliga förstörelsen av träden som är förbjuden enligt
Torahn. Med fokus på branden och de två israeliska bosättarna som var långt
borta från mig högre upp på kullen, stod jag helt plötsligt öga mot öga med ännu
en bosättare som helt överraskande fanns strax nära mig och började springa emot
mig.
Jag blev träffad av en sten
Jag blev träffad av en sten och sedan drog han sin kniv. Jag försökte skydda mitt
ansikte mot min våldsamma angripare medan jag sakta drog mig nedför den
branta kullen.
I ett skede sprang han emot en journalist som hade följt med mig uppför kullen.
Jag försökte värja mig när han åter igen vände sig mot mig med sparkar så jag tappade balansen.
Dittills hade jag undvikit kroppskontakt med honom men nu hade jag inget val
utan tog tag i hans ben som sparkade mig. Snart var han över mig med kniven i
handen.
Jag skulle vilja tro att i det ögonblicket då min angripare bara var en hårsmån
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/15
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Från RfHRs video på attacken mot Arik A.

från att bli en mördare – frågade sig hur
det kom sig att han själv befann sig på en
kulle på det ockuperade området och så
arg att den israeliska armen var tvungen
att skydda de olivskördande palestinska
bönderna och drivits till att agera på
detta sätt.
Jag skulle önskat att han talat med sina
unga bosättarvänner ”Hilltop Youth” om
varför han i hjärtat omvänt sig och att
hans exempel skulle spridas och nå vidare till alla andra som uppmuntrar och
stödjer detta sätt att se och ”förstå”– alla
de som förvanskat vår gemensamma tro
på ”landets helighet” till avguderi genom
att höja det över alla andra värden.

Makt, kontroll, rädsla, vrede?
Om han frågat sig själv vad som fick honom att hamna i den här situationen, vad
skulle han svara då? Var det hat mot icke-judar eller att njuta av att kunna utöva
makt och kontroll? Rädsla? Vrede över palestinsk terror? En önskan att visa sig
handlingskraftig? En känsla av att ha judiskt företräde och privilegium? Kom han
kanske ihåg bönen på Yom Kippur, syndabekännelsen om avund och missunnsamhet när det går andra väl och de lyckas…? Talmud fördömer dem som vill hindra
andra från att dra nytta av någons framgång även om de själva inte kommer att
lida förlust. Den enda förlust jag kan tänka mig är förlusten av drömmen att driva
ut icke-judar från landet genom att ta deras jord och förneka dem möjligheten att
försörja sig genom sina olivodlingar.
En ytterligare viktig sak. Vi grundade staten Israel med eden ”aldrig mer”. Vi
måste alltid kunna tillförsäkra oss om att judar aldrig mer hjälplöst ska förföljas
och slaktas som vi varit utsatta för under 2000 år för att vi varit stats- och hemlösa.
Men sedan Israel grundades så har det ”målet” förvanskats. Vi har glömt att långt
före ”aldrig mer” så befallde Gud ”aldrig någonsin”. Vi skulle aldrig inte en enda
gång, göra mot andra vad som gjorts mot oss (2 Moseb 23:9). Vi har förändrats
från att använda vår makt att garantera vår egen överlevnad och välstånd till att
exploatera vår makt till att ta från andra vad vi önskar oss själva. En Midrash lär
oss att inte bedra oss själva. Handen som slår mot ”icke-juden” kan komma att slå
mot juden själv.
Våldet som riktades mot mig är den ofrånkomliga konsekvensen av civilt och
statligt våld riktat mot palestinier på nästan daglig basis. Och ”svärdet kommer in i
världen på grund av förnekad och försenad rättvisa” (enligt Pirkei Avot). Våra texter ”försvarar inte svärdet” men förstår det som att våra orätta gärningar skapar det.
Bosättarrörelsen har stöd bland israeler
Det skulle vara enkelt att skylla allt på ”Hilltop Youth” (unga bosättare)och bosättarföräldrarna – som dessa ungdomar betraktar som svaga kompromissare, men
bosättarrörelsen har sin grund och stöd i den breda israeliska befolkningen som
behöver rannsaka sig.
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Olivskördens tid är från september till december.
Alltför ofta har israeler och de som är emot bosättningar och den våldskultur
som frodas i dem reagerat uppgivet, med jämnmod och artigt: ”visst är det förskräckligt” – med en känsla av att extremister ändå måste tillmötesgås för att hålla
ihop det israelska samhället.
Vi måste hitta vägar att protestera
Till sist behöver jag också själv göra något av inre rannsakan. De sista dagarna har
jag mötts av många som uppskattat talat om mitt mod och min övertygelse men
ingen har talat om vikten av mitt ”sunda förnuft”. Min övertygelse är att vi måste
finna vägar till hur vi aktivt kan protestera och opponera oss mot både det civila
och statliga våldet riktat mot palestinier. Våra volontärer vet att det kan uppstå
situationer där de ofrivilligt kan komma att agera som mänskliga sköldar. Men jag
önskar ingen skulle behöva göra som jag: att medvetet sätta sig i fara för olivträdens skull. Vi israeler har ibland kort minne. Det finns ingen garanti att något lärts
från vad som skett. Men om så bara några ”Hilltop Youths” och deras understödjare vaknar upp och inser att vad de ägnar sig åt är ”avgudadyrkan” och maktmissbruk och kanske några äldre arméofficerare inser att det måste bli nolltolerans
för allt våld – både israeliskt och palestinskt våld. Så kanske ändå mordförsöket på
mig kan ha varit värt det. Under tiden fortsätter jag, mina kollegor och volontärer
att skörda oliver i de palestinska områdena.

Översättning: Kjell Jonasson
Fotnot: Rabbi Arik Asherman stod inför rätta den 10 nov 2015 i domstol för att han med
ickevåld försökte stoppa rivning och tvångsförflyttning av beduinby. Han blev själv misshandlad.
http://rhr.org.il/eng/2015/11/rabbi-aschermans-trial-for-his-arrest-at-al-arakib-demonstration-to-begin-tomorrow/
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Mitri Raheb, kyrkoherde i Betlehems lutherska församling:

Vi har rätt till vår egen berättelse
Jag föddes i en palestinsk, luthersk familj. Mitt modersmål är arabiska,
Palestina är mitt hem och den kristna tron är min religionstillhörighet. Jag
är alltså en palestinsk, arabisk och kristen präst. Min familj och släkt är
djupt rotade i det här landet. Jag föddes under jordanskt styre, och när jag
var fem år upplevde jag början av den israeliska ockupationen av Betlehem.
Mitt främsta minne från barndomen är kriget 1967. Vid 52 års ålder har jag redan
bevittnat tio krig. En rättvis fred är alltså inte en teoretisk sak för mig. Det är en
existentiell fråga och en livsuppgift.
När jag studerade i Tyskland träffade jag för första gången kristna teologer som
använde Bibeln mot mitt folk. De försökte övertyga mig om att det judiska folket
har en gudomlig rätt till Palestina. När jag kom tillbaka till Betlehem var den israeliska regeringen i färd med att konfiskera palestinsk mark på Västbanken och att
bygga bosättningar på den.
Koloniseringen av Palestina fortsätter
Under de senaste tjugo åren, medan ”fredsförhandlingar” pågått, har det byggts
fler judiska kolonier än någonsin. Västbanken liknar idag en schweizerost där Israel får osten (mark, vatten, naturtillgångar, arkeologiska skatter) och palestinierna
trängs in i hålen bakom höga murar.
Den lilla staden Betlehem är nu så liten som 8 kvadratkilometer och omges på

De streckade området utgjorde kommunen Betlehem, men är nu under israelisk kontroll.
De gröna ytorna visar det som är kvar av det palestinska Betlehem när planerna har förverkligats.
20 

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/15

tre sidor av en hög mur. Muren och de
israeliska kolonierna (bosättningarna)
har byggts i strid mot internationell lag.
Ockupationen av palestinsk mark fortgår av två skäl. Det internationella samfundet förser Israel med hårdvaran som
består av stridsflygplan, u-båtar, teknisk
utrustning med mera, ofta helt gratis.
Evangelikala kristna grupper
förser Israel med bibliska ursäkter
Olika kristna grupper – sionister, evangelikala och vissa liberala – förser Israel
med mjukvaran som består i en biblisk
ursäkt. Kränkningen av palestiniernas
mänskliga rättigheter sanktioneras av
Mitri Raheb medverkade vid höstens Kairos- påstådd gudomlig rätt.
Maktideologi som sanktionerar konjubileum i Sydafrika. Foto: A K Hammar.
fiskering av mark i religionens namn är
inget unikt för Israel.
I Sydafrika har Bibeln använts på liknande sätt för att stödja apartheidregimen,
och i Nordamerika för att bevara segregationen mellan svarta och vita.
Att använda gudomlig rätt som förevändning för kränkningar av mänskliga rättigheter är något jag inte kan acceptera.
Bibeln – inget redskap för övermakt
Bibeln är inte avsedd att vara ett redskap för övermakt. Det är en text om och för
troende människor som tvingats uthärda återkommande ockupationer. Bibeln är
en produkt av Palestina. Om vi ser på Palestinas historia ur ett långsiktigt perspektiv (longue durée) så upptäcker vi att landet fått utstå den ena ockupationen efter
den andra, från assyrierna år 722 f Kr och sedan babylonierna 587 f Kr, perserna
583 f Kr, grekerna 333 f Kr, romarna fram till år 63, bysantinerna 332, araberna
637, tartarerna 1040, korsfararna 1099, ayyubiderna 1187, tartarerna igen till 1244,
mamlukerna 1291, mongolerna 1401, ottomanerna 1516, britterna 1914 och nu israelerna 1948/67.
Det jag har gemensamt med juden Jesus är inte bara att vi båda föddes i Betlehem. Båda har vi också framlevt våra liv under främmande ockupationsmakter,
han under romarna och jag under israelerna.
Det palestinska folkets identitet har skiftat allt eftersom den politiska verkligheten förändrats. Vi fick byta språk från arameiska till grekiska och sedan till
arabiska.
Landets namn ändrades från Kanaan till Filistéen, till Israel, till Samarien och
Judéen, till Palestina. Folket bytte också religion, från Baal-tro till tro på Jahve och
senare från kristendom till islam.
Den röda tråden för Betlehem är ockupation
Den röda tråden genom historien är ockupationen. Så snart vi börjar se närmare
på historien ur longue durée-perspektivet, så kan vi urskilja mönster som fortsatt
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att upprepas. Ett exempel: teologer studerar det första (66–70 f Kr) och det andra
(132–135 e Kr) judiska upproret mot romarna. Statsvetare analyserar den första
(1987–1991) och andra (2000–2003) palestinska intifadan mot den israeliska ockupationen.
Det jag vill bidra med är att se dem tillsammans, som ett mönster, för att visa hur
”landets folk” oavsett religion (judar först, sedan kristna och muslimer) reagerat på
främmande ockupationer och förtryckande regimer.
Vem är frihetskämpe – vem är terrorist?
Judiska gerillakrigare som satte sig upp mot romarna har kunnat betraktas som
frihetskämpar medan palestinier som kämpat emot den israeliska ockupationen
har etiketterats som terrorister. Jag menar att antingen är båda grupperna frihetskämpar eller så är båda terrorister.
Den kristne palestiniern Edward Said använde begreppet ”orientalism” för att
beskriva fördomar i västerländska perspektiv. I teologiska kretsar har jag många
gånger upplevt hur vår berättelse och våra röster tystats ner, våra rättigheter förnekats och vår historia skuffats undan. I mitt skrivande försöker jag uttrycka ett nytt
förhållningssätt till vår historia. Vi har rätt till vår egen berättelse. Det är en del av
den rätt till självbestämmande som gäller under internationell lag.
Det palestinska folkets rätt att utveckla och uttrycka sin egen identitet och berättelse är viktig för att en verklig och rättvis fred skall kunna komma till stånd. En
verklig fred kan bara uppnås mellan parter som har jämlika rättigheter, där varje
part har rätt till sin egen berättelse, historia och identitet och också kan lyssna till
den andras berättelse.
I vår verksamhet i Diyar konsortium i Betlehem försöker vi att förkroppsliga detta förhållningssätt. Vid vårt universitet som fokuserar på konst och kultur utrustar
vi vårt folk till att återerövra sin röst, att reflektera över sin identitet genom konsten
och att med hjälp av film uttrycka sitt folks historia och berättelser.
Tillsammans – för en ny framtid!
Teologifestivalen i Sverige gav utrymme åt röster som inte ofta blir hörda. Den
svenska regeringens beslut att erkänna Palestina som stat var ett viktigt steg i riktning mot att se de båda folk som delar det heliga landet som jämbördiga parter
enligt internationell lag.
I vårt teologiska arbete fortsätter vi att samverka med judar och muslimer mot
en ny framtid grundad på frihet och jämlikhet där israeler inte är en klass som står
över palestinierna och där muslimer inte har mer rättigheter än kristna, utan där
varje individ har en röst, där enhet i mångfald förverkligas och där människors lika
värde garanteras. Detta är både mänskliga och bibliska värderingar som vi inte kan
kompromissa med. 

Mitri Raheb, teol dr och präst i lutherska kyrkan i Betlehem,
författare till Tro under ockupation
www.mitriraheb.org
Översättning: Ulla-Stina Rask
Fotnot: Se även artikel på sidan 26 av Inger Jonasson, mångårig medarbetare vid den lutherska kyrkan i Betlehem.
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Hat och helighet
– religionsdialog i Sverige i dag
När jag får frågan om jag vill skriva om religionsdialog i Sverige 2015
råkar det vara på dagen 20 år sedan den israeliske premiärministern
Yitzhak Rabin mördades, den 4 november 1995. Vad har det nu med mitt
ämne att göra? Så här:
Hates djävulska logik – Jerusalem hösten 1995
Då var jag stipendiat vid STI, Svenska Teologiska Institutet, i Jerusalem. Samhällsdebatten i landet dominerades av den då bara två år gamla Osloprocessen för fred
och palestinskt självstyre. Förhoppningarna om ett verkligt fredsgenombrott var
stora, men också rädslorna för vad ett sådan skulle innebära och debattklimatet
var inpyrt av hatretorik. Regeringen beskrevs som ”förrädare”. Vid Västra muren
berättade för mig att landet var på väg mot avgrunden och att ”Rabin har ingen
judisk själ”. På högerdemonstrationer bars det plakat som framställde Rabin med
keffiyeh, som tysk hund och i naziuniform. Fredsprocessen likställdes med Auschwitz. Jag mådde illa. När Rabin mördades blev jag inte förvånad, det hade bara
varit en tidsfråga. Det var hatets djävulska logik. Någon hade överfört orden till

Diplomerade utbildare och coacher inom Salaams vänner, ett samarbetsprojekt mellan
Kristna Fredsrörelsen och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa. (Foto: Peter Lööv Roos).
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handling. Som året innan, när 29 bedjande muslimer sköts ihjäl i Hebron. Gärningsmannen hoppades med det få ett stopp på fredsprocessen.
Hatets djävulska logik – Sverige hösten 2015
Snabbspolning till Sverige hösten 2015. En höst när asylboenden brinner och ett
rasistiskt terrordåd har ägt rum på en grundskola. För något år sedan sköts flera
malmöbor på grund av deras utseende och för att sprida skräck. Även det en terrorhandling. Ett riksdagsparti talar om att Sverige håller på att ”kollapsa” på grund
av invandringen och framställer islam som det stora hotet, att ”nationens överlevnad” står på spel. Pappan till skytten i Malmö har i en intervju förklarat att ”Jag har
liksom den uppfattningen att muslimerna håller på att ta över Sverige precis som
det står i Koranen, att de ska ta herraväldet över världen med alla medel. Och han
var i alla fall nummer ett på det viset att han försökte göra något.” Återigen hatets
djävulska logik, men med sociala medier som inte fanns för 20 år sedan. Idag finns
andra möjligheter för hatet att delas, snabbt, utan vidare eftertanke.
Helig gästfrihet
Under ett styrelsemöte i stiftelsen för Sjömanskyrkan i Stockholm fördes ett samtal
om hur kyrkan skulle kunna hjälpa sjömän av annan tro att ha en plats för bön,
om det skulle uppstå ett behov. Biskopen i Stockholm, Eva Brunne, och styrelsen resonerade kring
hur man tillfälligt
skulle kunna anpassa
andaktsrummet (som
inte är ett invigt kyrkorum och saknar regelbundet gudstjänstliv;
under större delen av
året är Sjömanskyrkan
stängd på söndagar),
till exempel genom att
flytta någon kristen
symbol och märka ut
ritningen mot Mecka,
ungefär som kapellet på
Arlanda. Ganska okontroversiellt, kan man
tycka. Att välkomna in
”hemlösa” av annan tro
att be är inget unikt i
världen, det är något
även synagogor gjort
för muslimer och musPåhälsning med Eid-mat
från grannar. (Foto: Peter
Lööv Roos).
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Artikelförfattaren på Ecce Homo-klostret i Jerusalem. (Selfie).
limer för judar. Helig gästfrihet och delade heliga rum är inte heller något obekant
i Mellanöstern.
Ett klimat av hat och hot
Nästan ett år efter styrelsemötet blev samtalet uppmärksammad i ett blogginlägg.
Sedan var det igång. Biskopens fundering vid sammanträdesbordet blev inte bara
en riksnyhet utan spreds också internationellt, inte minst i sociala medier. ”Sweden has surrendered without so much as firing a shot”, larmade en amerikansk
förgrundsfigur inom den islamofobiska rörelsen, en av Anders Behring Breiviks
förebilder; ”The bishop is paving the way for the Islamization of Sweden”. Inte
bara hat utan också hot riktades mot biskopen. Skakad kunde Eva Brunne konstatera att ”Samtalet om att bjuda andra trosbekännare ett rum för bön, har passerat
fantasins gränser. Aldrig förr har jag kallats muslimhora. Förrän nu.”
Det är klimatet i Sverige hösten 2015. Jag mår illa, som i Jerusalem för 20 år sedan.
Dialog och samverkan som ger hopp
Hoppet står till den dialog och diapraxis som helt självklart ändå äger rum. Som
måste äga rum. All den ömsesidiga respekt och uppskattning som finns där. Trots
allt. Som att när den första judiska folkhögskolan startar sker det i samverkan med
en muslimsk folkhögskola. Som att Katarina församling och Stockholms moské
samverkar för ge flyktingar vård, mat, sovplats och medmänsklig omsorg, en samverkan som också föder vänskap. Som i trappuppgången i hyreshuset där jag bor,
där vi hälsar på hos varandra för att önska Glad Eid och God Jul. Helt självklart.
Det är också Sverige, hösten 2015. 

Peter Lööv Roos
Peter Lööv Roos är präst i Svenska kyrkan och religionshistoriker.
Sedan september i år är han samordnare för interreligiösa frågor,
en nyinrättad tjänst vid Kyrkokansliet.
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Föreningen Dar al Kalimas vänner
För en vecka sedan hölls första årsmötet för föreningen Dar al Kalimas
Vänner. Två intressanta filmer visades av Simon Stanford som undervisar på universitetet Dar al Kalima University College of Arts and Culture (DAK) i Betlehem och är utsänd av Svenska kyrkan.
En av filmerna handlade om ett 70-tal ungdomars pilgrimsvandringar runt Skara
förra hösten och i Galileen/Jerusalem/Betlehem under påsken i år.
Skara stift tog initiativet och inbjöd dem som ett led i Skara stifts 1000-årsjubileum och byggde på deras vänstiftskontakter. Ungdomarna var från Skara stift,
Tyskland, Sydafrika och från den evangelisk-lutherska kyrkan i Jerusalem och det
Heliga Landet (ELCJHL). Studenter från DAK var med och filmade.
Köa, arbeta, sova men ingen tid att leva
Den andra filmen hade gjorts av en student, Baha Abu Shaynab. Den filmades i
gryningen vid gränsövergången mellan Betlehem och Jerusalem och skildrade den
påfrestande väntan och trängseln som tusentals palestinier utsätts för varje morgon
när de ska in till Jerusalem för att arbeta. ”Köa, arbeta, sova men ingen tid att leva”,
som en man i filmen uttryckte det.
Dar al Kalimas Vänner startade på initiativ av en liten grupp personer som
ville stödja unga konststuderande palestinier vid DAK som är en av den lutherska
palestinska kyrkans institutioner och som Svenska kyrkan stött sedan 1976. Idag

Två deltagare till höger Ala´ Amro som fått ett av stipendierna.
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Ala' och andra studenter målar i det fria.
stöder man dokumentärfilmslinjen
och med en lärare, Simon Stanford.
Behovet av postgymnasial utbildning i området är stort men de ekonomiska resurserna hos de flesta studenterna är knappa. Den ideella föreningen vill därför ge konststuderande
stipendier så att de kan genomföra sin
utbildning och ge dem större möjlighet till arbete och försörjning. Några
av studenterna tillverkar glasänglar
som säljs i presentaffären på det Internationella centret för att kunna hjälpa
sina familjer med försörjning.
Studenterna är kristna och muslimer, unga kvinnor och män. I den
svåra konfliktsituationen man lever i
är konst och kultur en möjlighet för
dem att uttrycka sig, stärka sitt självförtroende, sin palestinska identitet
och ge dem respekt och värdighet.
De får möjlighet att förverkliga sina
drömmar och en del av dem har ambitionen att bli konstnärer på heltid.
Universitetet får flera att stanna i Betlehem
Många kristna har svårt att se en framtid i området och utvandrar. Därför är universitetet viktigt för att motivera studenter att stanna kvar och bidrar till att skapa
hopp inför framtiden.
Föreningen bildades i oktober 2014 och i augusti i år kunde föreningen dela ut
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Hilfa och Samar tillverkar glasänglar. Foto: Inger Jonasson.
tre stipendier till två kvinnliga och en manlig student. Två av dem går fyra-årig fil
kand utbildning, och en 2-årig diplomexamen.
Föreningen har idag 38 medlemmar men vi hoppas få fler så att vi kan ge mer
stipendier nästa år. Vi tar också gärna emot gåvor. Medlemskostnad: 100 kronor/
år eller 150 kronor/par/familj/grupp.
Om man vill bli medlem betalar man in sin medlemsavgift till Bankgiro SHB
591 – 2258, och glöm inte att skriva ditt namn! Snart kommer det att finnas en
Facebooksida om föreningen.

Inger Jonasson
DAK; www.daralkalima.net
ELCJHL: www.elcjhl.org
Det Internationella Centret i Betlehem (ICB) som drivs av den lutherska
kyrkan har en presentaffär där ett 50-tal kvinnliga konsthantverkare säljer
glasänglar, duvor, stolor mm som de tillverkar och därmed kan försörja sina
familjer. Om man beställer nu hinner paketen fram före jul.
Cave Presentaffärs Hemsida: http://www.annadwa.org\ecommerce
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Julkollekt
Kollektcirkulär att läsa upp i kyrkan
när kollekt tas upp till Den Gode Herdens skola i Betlehem

”Vi har inga vapen! Men vi har vår utbildning!
Den ger oss möjligheter och hopp om en framtid i fred!”
Så skrev en flicka i en uppsats på Den Gode Herdens skola i Betlehem. Den
drivs av Svenska Jerusalemsföreningen.
På skolan får över 300 flickor för närvarande en trygg och god start på livet
i en orolig och svår tid. Skolan omfattar förskola, grundskola och gymnasium.
Betlehem är för dem som bor där en stängd och sluten stad. Många av flickorna på skolan har aldrig varit i Jerusalem mindre än en mil därifrån, aldrig
sett havet bara några mil längre bort.
Skolan är i denna situation ett fönster som öppnas mot omvärlden och framtiden. En annan elev uttryckte det så här på sin studentexamensdag: ”Skolan är
den plats där mina drömmar föddes om en framtid i rättvisa och fred!”
Varmt tack för din gåva till dagens Betlehemsbarn!
Växjö och Skara i adventstid 2015
+Jan-Olof Johansson
Lars Aldén
Biskop emeritus,
Prost, sekreterare
ordförande		

Göran Rask
Stiftskonsulent,
kassaförvaltare

Kollekten sätt in på pg 2069-3 eller bg 401-3330

Svenska Jerusalemsföreningens
Årshögtid 2016
Söndagen den 17 januari
i Hedvig Eleonoras kyrka, Stockholm
Kl. 11.00 Högmässa.
Predikant är biskop emeritus Jan-Olof Johansson.
Kontraktsprosten och kyrkoherden Sven Milltoft är celebrant.
Kl 12.30 Kyrkkaffe i församlingshemmet på Jungfrugatan 2 B
Prästen Håkan Sandvik talar om de kristnas situation idag
i Mellanöstern.
Därefter årsmöte till vilket härmed kallas och inbjudes.
Varmt välkommen!
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SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGEN
Nu har Du möjlighet
att ge Din gåva regelbundet via autogiro!
Gör så här: 1) Läs vad som gäller om villkoren för autogiro
2) Välj vad Du särskilt vill ge till och ange belopp
3) Fyll i talongen och skicka den i brev till
Svenska Jerusalemsföreningen, Klostergatan 11 B, 352 31 Växjö
VILLKOR FÖR AUTOGIRO
a) MEDGIVANDE
Jag går med på att Svenska Jerusalemsföreningen får göra uttag från angivet
bankkonto för överföring av min gåva
via autogiro. Redovisning av uttagen får
jag på mina kontoutdrag från banken.
Medgivandet gäller också vid byte av
kontonummer och bank.
b) TÄCKNING
Jag ska se till att det finns pengar på
kontot för att överföringen ska kunna
göras (vanligtvis den 28:e i varje månad).



c) BANKENS GODKÄNNANDE
Jag accepterar att banken skall godkänna
att mitt konto kan användas för autogiro.
d) STOPP AV ENSKILT UTTAG
Jag kan stoppa ett enskilt uttag genom
att kontakta Svenska Jerusalemsföreningen senast två vardagar före förfallodagen.
e) ÅTERKALLELSE
Medgivandet gäller tills vidare. Om jag
vill återkalla medgivandet, gör jag det
genom att kontakta banken eller Svenska
Jerusalemsföreningen. Medgivandet upphör senast fem dagar efter att banken/

Svenska Jerusalemsföreningen har fått
min återkallelse.
f) RÄTTEN ATT SAMARBETA ADRESSUPPGIFTER
Bankgirocentralen BGC har i uppdrag att
sköta autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur
bankens register om kontots adress får
samarbetas med Bankgirocentralens till
ett register för detta ändamål.
Vid frågor: kontakta Svenska Jerusalemsföreningens sekr Lars Aldén,
0730-62 12 05, lars.ot.alden@gmail.com

Till Svenska Jerusalemsföreningen, Klostergatan 11 B, 352 31 Växjö



JA, jag vill bli regelbunden givare via autogiro! Därmed blir jag också medlem i
Svenska Jerusalemsföreningen och får föreningens tidskrift 4 ggr/år.

Jag har tagit del av villkoren för autogiro och bejakar dem med min underskrift.
Jag vill stödja Svenska Jerusalemsföreningen med följande belopp varje månad:
* Den Gode Herdens skola.................................................................................. kr
* Mitt fadderbarn........................................................................................................ kr
* Föreningens allmänna verksamhet.......................................................... kr
* Summa............................................................................................................................. kr/månad
Namn................................................................................................................................................................................................................
Adress...............................................................................................................................................................................................................
Postnummer....................................................... Postort .................................................................................................................
Tel................................................................................ E-postadress......................................................................................................
Min bank........................................................................................................................................................................................................
Clearingnummer.............................................. Bank-/personkonto.....................................................................................
Personkonto anges med clearingnummer 3300. Handelsbankens clearingnummer kan anges med 6000.
Av Swedbanks femsiffriga clearingnummer anges de fyra första siffrorna.

Mitt personnummer (Krav från Plusgirot och Bankgirocentralen)...........................................................................
30  datum och underskrift............................................................................................................................................................
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GÅVOREDOVISNING FÖR SJF
17 september – 8 november 2015

Till minnet av Gunvor Dalman, Linnea Sjöholm, Gerda Gerhardsson, Sture Rolfhamre, Birgitta Petri, Carl Wilhelm Petri, Thorsten Borgehammar, Erland Olsson.
På födelsedag för Olof Röstin, 50 år, Leif Börjesson, Magnus Ragnarsson, 50 år, Dieter Mitternacht 60 år, Bengt Willborg, 70 år, Britt Bergman, Per Rune Svensson, 50 år, Pär-Göran
Svensson, 60 år, Janet Ogden, Kerstin Ljungberg, Tore Furberg, 91 år, Ingegärd Ribbfeldt,
95 år, Gunilla Åkesson, 70 år, Jan-Olof Johansson.
Vid dop av Valentin Nils William Hellqvist

Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen
per den 31 augusti 2015 för året 2014/2015
med jämförelsesiffror för åren 2013/2014 samt 2012/2013
2014/2015

2013/2014

2012/2013

52 350

59 075

62 475

Faddergåvor

274 041

288 121

254 425

Gåvor till skolan

881 086

1 046 466

829 953

Skolan, minnesgåvor

140 158

70 652

87 073

Skolan, födelsegåvor

55 980

73 861

134 050

137 610

11 450

14 310

4 750

10 575

8 608

446 261

177 650

154 784

Kollekter

1 542 804

1 700 878

1 711 559

Summa:

3 535 040

3 438 728

3 257 237

Medlemsgåvor

Skolan, andra hyllningsgåvor
Gåvor till sjukhuset
Övriga gåvor

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

Det kan Du bli 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på framsidan (ej adressidan).
Adressändringar och retur till
Svenska Jerusalemsföreningen:
Sven Lenhoff,
Österleden 64 B, 352 42 VÄXJÖ
Glöm inte att anmäla adressändring!

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
Föreningens representant i Det heliga landet är Solveig Hanna:
Solveig Hanna, mobiltel: +972 577 689010, bostad i Jerusalem: +972 2 6717981.
E-postadress: Solveighanna@gmail.com

Adresser i Sverige

Jersualemsföreningens hemsida: www.jerusalemsforeningen.se
Ansvarig utgivare: Jan-Olof Johansson (ordf) Klostergatan 11 B, 352 31 Växjö,
mobil 070-541 58 57, ny mailadress: jano.johans@gmail.com
Sekreterare Lars Aldén tel 0730-62 12 05. Österleden 66 A, 352 42 Växjö
e-post: lars.ot.alden@gmail.com
Redaktör för tidskriften: Lars Micael Adrian, Stora Tvärgatan 35, 223 52 Lund,
tel 046-18 88 10, 0727-43 82 41, 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.
Ansvariga för gåvoredovisning, adressregister och utskick av gåvoblanketter:
Barbro och Sven Lenhoff, Österleden 64 B, 352 42 VÄXJÖ, tel 0470-393 27,
e-post: sven.lenhoff@lyckansberg.net
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

Årsavgiften, som ger rättighet att få tidskriften är minst 150 kr.
Engångsbelopp 3 000 kr.
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