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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 
och några pojkar från förskola till studentexamen. Mer än 60 procent av driften betalas 
via gåvor från enskilda givare, stiftelser, fonder, kollekter och faddergåvor.

Föreningen äger också det största regionsjukhuset 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. Den 

skickas till präster och diakoner i Svenska kyrkan samt till den som gett en gåva till 
Svenska Jerusalemsföreningen.

Adressregistret används enbart för Svenska Jerusalemsföreningens verksamhet. 
Du som inte får tidskriften hem till dig men vill ha den kan meddela  

sydvind@gmail.com eller sätta in en gåva till Svenska Jerusalemsföreningen på  
Bg 401-3330 och på talongen ange ”ny medlem”. 

Medlemsavgiften i Svenska Jerusalemsföreningen är 150kr/år, eller livslångt 3000 kr.

Swish
Du kan nu på ett ännu enklare sätt ge en gåva till Den Gode Herdens svenska skola 
i Betlehem. Om du har swish, så kan du swisha din gåva. Numret är 123-218 27 23. 
Skriv ”Gåva till skolan”!

Autogiro
Du kan bli regelbunden gåvogivare genom att ansöka om Autogiro. Med Autogiro 
dras varje månad det belopp som Du önskar ge.

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.
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Ordföranden har ordet

Så olika – så lika 
När jag var i Jerusalem tidigare i höst bodde jag på 
Austrian Hospice på Via Dolorosa, mitt emellan de två 
klipporna som stadens helighet kretsar kring. 

Jag satte mig ner på trappan utanför en tidig morgon 
efter en promenad runt Gamla Stan. Det var fredag och 
så här dags är det mest muslimska män man ser på väg 
för att be på den klippa som de kallar Den upphöjda 
helgedomen. 

Klockan tre samma dag, fredag eftermiddag, går den katolska processionen förbi 
här på väg till Den heliga gravens kyrka över Golgota klippa. Lite senare ljuder 

Foto: J-O Johansson.
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sabbatssirenen över hela staden och judarna samlar sig till bön inför vilodagen, 
veckans sjunde dag.

Jag ser, där jag sitter, en kvinna tvärs över gatan täckt av schal och med det jag 
tror är en bönbok i handen. Hon kan vara judinna, kristen eller muslim. En gammal 
man, med den traditionella arabiska vita huvudduken, vandrar stilla fram stödd 
på en käpp. Två israeliska soldater kommer släntrande som de ungdomar de är. 
De fattar posto under gatuskylten med tre språk, en plats där romartidens gatsten 
går i dagen och där det nu finns en kur i plexiglas som skydd för soldaterna mot 
vinterns regn när det kommer. De håller sina vapen i brösthöjd och släpper inte 
fingret från avtryckaren. 

Några ortodoxa judar kommer med sina bönetofsar fladdrande ut under kavajen 

Liana Shatli– en av skolans engelsklärare ringer in till lektion. Foto: J-O Johansson.
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och med hoprullade hårlockar som står rakt ut från tinningen i farten på väg hem 
från den västra delen av den mur som omger det som de kallar tempelklippan. I 
handen har de något som liknar ett metspöfodral i plast men som visar sig inne-
hålla ett par palmkvistar. Det är lövhyddohögtid denna vecka.

Sukkot, som festen heter på hebreiska, firas till minne av Israels folks öken-
vandring från Egypten till Kanaan. I trädgårdar och på balkonger byggs hyddor. 
Re staurangerna slår upp tält på trottoarerna för att sitta i, sol och 30-graders värme 
till trots. Men för att minnas hur det är att vara ett förtryckt folk på flykt.

Stan vimlar av människor. Gator är avstängda. Bilar tutar ilsket. Jerusalem är 
sig likt. Men ändå alltid något annat. Något annat som är svårt att ta på. Men som 
längtan sträcker sig efter. 

Det är nu 45 år sedan jag kom hem efter knappt ett år i Jerusalem. Jag hade inte 
haft någon överdriven längtan till den heliga staden men när jag åkte hem satte den 
åt. Den stillas en morgon som denna men får samtidigt ny näring.

Kanske är det drömmen om att alla dessa olika människor som passerar mig 
denna morgon på armlängds avstånd skulle stanna upp på väg till och från dessa 
klippor. Fråga varandra vad de längtar efter. Och kanske upptäcka att alla kanske 
bär på samma längtan. Kalla det gärna längtan till Jerusalem. 

Nästa dag åker jag till Betlehem. Soldaterna som bevakar gränsövergången är 
mer upptagna av varandra och sina iPhones än att kontrollera oss som kommer i 
taxi på väg in mot Bet Jala.

På Den Gode Herdens skola möts jag som vanligt av stoj och stim på skolgården 
och läraren Liana som med den stora klockan i hand kallar till ännu en lektion.

Fylld av längtan efter ett Jerusalem där människor möts ansikte mot ansikte och 
talar med varandra funderar jag på hur det skulle gå till här i Betlehem. När jag 
pratar med elever och lärare inser jag vilken stor utmaning det är att just här vara 
en skola för fred. Här där människor separeras från varandra. Där kristna lämnar 
landet och blir allt färre. Där det står skyltar att israeler inte får åka på grund av 
fara för sitt liv. Där mur och stängsel håller människor åtskilda och där de flesta 
israeler som eleverna och lärarna möter är beväpnade soldater. Hur kan man då nå 
varandra och skapa förståelse för varandra?

En liten öppning har dock skett, berättar rektor Aida. Skolan får tillstånd att göra 
en utflykt var tredje månad till Jerusalem och andra städer i Israel. Men att träffa 
barn från israeliska skolor är inte möjligt, inte än i varje fall.

Jag tänker på Liana, lärare i engelska på skolan sedan många år, som efter att 
förlorat familjens olivlund på grund av den mur israelerna har byggt, ändå inte 
gett upp hoppet utan talar med hänvisning till Jesu ord om att älska sina fiender 
och be för dem som förföljer en.

Det kostar på att verka för fred i dag i Det Heliga Landet men det har ett större 
pris att låta bli. Eller för att citera den israeliske författaren Amos Oz: Det är slöseri 
med tid att vara pessimist.

Så därför tack till er alla som stöder Den Gode Herdens skola som trots allt vill 
vara en skola för fred i Fridsfurstens egen födelsestad.

En God Jul önskas vi alla från våra vänner i Betlehem! 
Jan-Olof Johansson

Ordförande, biskop emeritus 
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Vägen till Betlehem
Staden ligger på en bergsplatå. Vägarna dit är trånga och branta och husen 
ligger utspridda längs sluttningarna. Det var en gammal stad redan på 
Jesu tid. Den äldsta gatan i Betlehem, Star street, finns fortfarande kvar 
och leder genom trånga gränder och valv fram till Födelsekyrkan. 

Det var här i dessa trakter som moabitiskan Rut plockade ax på Boas åker och 
sedan blev stammoder till Davids hus. Ruts sonson hette Isai och var far till David. 
Det är om honom vi sjöng i den tidigare versionen av julpsalmen: ”Det är en ros 
utsprungen av Jesse rot och stam”. Det var här David vallade sin fars får innan 
profeten Samuel en dag kom och smorde honom till kung. 

Här i gränslandet mellan odlingsbar jord, magra betesmarker och steril öken 
var det som fattiga herdar först fick glädjebudskapet: ”Ära i höjden år Gud och på 
jorden fred åt dem han har utvalt. Idag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad och 
han är Messias Herren”.

När herdarna kommit uppför den långa backen till Betlehem fann de grottan som 
var inhuggen under huset och 
Jesusbarnet i krubban därinne!

Därför vet vi var grottan låg
De första kristna generatio-
nerna bevarade minnet av var 
Jesus föddes. Den romerske 
kejsaren Hadrianus ville vid 
mitten av 100-talet utrota den 
kristna tron och därför byggde 
han ett tempel åt guden Adonis 
över födelsegrottan i Betlehem. 
Men just genom detta så kom 
han att bevara och säkerställa 
minnet av platsen.

När kristendomen blivit 
erkänd i det romerska riket 
så lät kejsar Konstantin år 326 
bygga den första kyrkan över 
platsen för Jesu födelse. 

Den kyrkan utvidgades och 
restaurerades under kejsar Jus-
tinianus på 500-talet. Till stora 
delar är det denna kyrka som 

T. h.: Den officiella 
stora julkrubban på 

Krubbans Torg i Betlehem. 
Foto: J-O Aggedal.

Mosaiken i Födelsekyrkan har nyligen renoverats.
Foto: J-O Johansson.
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står kvar än idag. Den är därmed världens äldsta kyrka i bruk. Under huvudaltaret 
i Födelsekyrkan ligger "födelsegrottan". I en nisch står ett altare och under det ned-
sänkt i marmorgolvet ligger en stjärna av silver med inskriptionen: "Hic de Virgine 
Maria Jesus Christus natus est" – Här föddes Jesus Kristus av jungfrun Maria. 

Kyrillos, biskop i Jerusalem som predikade i Den heliga gravens eller Uppstån-
delsekyrkan i mitten av 300-talet när den just var färdig, alldeles nära Golgata och 
Kristi grav, uttrycker den unika närvaron: ”Vad andra bara hör det kan vi både se 
och ta på. Här i Jerusalem, utgöts Anden över kyrkan, här korsfästes Kristus, här 
har vi enligt många vittnesbörd, själva platsen för Uppståndelsen och åt öster på 
Olivberget platsen för Kristi Himmelsfärd.” 

Hieronymos, som bodde i Betlehem större delen av sitt liv runt år 400, och där 
översatte Bibeln till latin från grundspråken, den så kallade Versio Vulgata, talar 
på liknande sätt om Betlehem, ”som platsen där Jesus lindades och lades i krub-
ban. Här sågs han av herdar, här visade sig stjärnan, här tillbads han av vise män.”

När patriarken Sophronius 638 tvingats fira julliturgin i Jerusalem på grund av att 
saracenerna omringat staden, hade det länge varit en tradition för biskop, munkar 
och andra kristna i Jerusalem att fira Kristi Födelses fest med en högtidlig proces-
sion från Jerusalem till Betlehem och där fira julliturgin vid platsen för Jesu födelse. 

Den korta vägen till Betlehem från Jerusalem har genom historien varit en 
huvudväg för kristen tro, som förenat Kristi födelse med hans uppståndelse. Mil-
lioner av pilgrimer har sedan dess färdats på denna väg.

Det kristna budskapet från krubban till Golgata visar fortfarande på det oskilj-
aktiga sambandet mellan Betlehem och Jerusalem där ljusen, inkarnationens och 
uppståndelsens ljus har tänts och lyst upp och förts vidare i generationer.

Ljuset från Betlehem är ett ljus i en mörk natt också idag. 

Hieronymos översatte Bibeln i denna krypta under Födelsekyrkan. Foto: LM Adrian.
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Men det finns många hinder på vägen till Betlehem! Den åtta meter höga muren 
som nu innesluter Betlehem omöjliggör för de flesta i Jesu födelsestad att exempel-
vis resa de åtta kilometerna till Jerusalem. Julens budskap om hopp, förväntan och 
glädje blandas med människors frustration, besvikelse och sorg över allt som man 
genomlever och möter under ockupation: fortsatta förluster av land och egendom, 
begränsad tillgång på vatten, sjukvård, handel och utbildning, minskad rörelsefri-
het och framförallt att behandlas som mindre värd.

Separationsmuren löper nu runt staden och skär av dess historiska, ekonomiska 
och kulturella band med Jerusalem som sedan år 1993 är stängd för majoriteten av 
palestinier. 

Kristna och muslimer, som vill besöka och be vid de heliga platserna, i kyrkorna 
och i Al Aqsa-moskén kan bara komma dit med särskilda tillstånd. Även för pil-
grimer och turister krävs en del extra ansträngning och tålamod för att passera 
vägspärren. 

Muren runt Betlehem har begränsat betlehemsdistriktet till att omfatta tätorterna 
Betlehem, Beit Jala och Beit Sahour med tillgång till enbart 13 procent av tidigare 
landområde. Den har byggts så att många olivträdsodlingar, jordbruks- och grön-
områden förlorats. 

18 olagliga israeliska bosättningar och nästan lika många ”utposter” med cirka 
100 000 bosättare, är för närvarande byggda på land tillhörigt Betlehemsdistriktet 
och de utvidgas kontinuerligt. (Källa: OCHA, FNs humanitära organ för de ocku-
perade palestinska områdena) 

Cementmurar med vakttorn, elstängsel, vägar farbara enbart för israelskyltade 
bilar, vägspärrar och tillståndsgivning, gör att människor i Betlehem idag upplever 
sig bo i ett fängelse. Världsbanken och FNs humanitära organ anger avstängningen 

Foto: Linda Gustafsson.
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och bristen på fri rörlighet som främsta orsak till den ekonomiska och humanitära 
krisen i de ockuperade palestinska områdena.

37 % av den palestinska kristna befolkningen 1948 blev flyktingar och utgör 
idag del av en av världens största flyktingnation. Mellan 1967 och 1994 emigrerade 
ytterligare 20 % av den återstående kristna delen av palestinierna främst på grund 
av politiska och ekonomiska svårigheter. Från att 1917 ha varit ca 10 % av befolk-
ningen utgör de kristna idag mindre än 1,5 %. 

Efter den israeliska återockupationen och andra intifadan 2002, har minst 3 000 
kristna lämnat betlehemsområdet och reducerat de kristna där till ungefär 22 000 
av totalt cirka 60 000 palestinska kristna på Västbanken och östra Jerusalem. Den 
kristna emigrationen är ett hot mot den kulturella och religiösa mångfald som kän-
netecknat det palestinska samhället och tidigare stora delar av Mellanöstern.

”Låt oss nu gå in till Betlehem”– säger herdarna som i julnatten nåtts av änglar-
nas budskap om Frälsarens födelse i Davids stad, Betlehem. Samma maning borde 
på nytt gå till alla turist- och pilgrimsgrupper som besöker Det Heliga Landet.

De flesta gör ett kort besök i Födelsekyrkan och möjligen på Herdarnas äng  
innan man snabbt bussas tillbaka till andra sidan muren trots att det finns bra 
hotell, restauranger och souveniraffärer, där inkomsten ofta är en fråga om man ska 
kunna stanna kvar eller måste emigrera. För att inte tala om den rikedom i kultur 
och möten med människor som erbjuds, till exempel i lutherska kyrkans internatio-
nella center i Betlehem. Men trots alla yttre svårigheter finns här ett trotsigt hopp. 

Om vi kristna i övriga världen tror att det är viktigt att bevara en lokal kristen 
närvaro och kultur med människor som kan be, leva och arbeta där de funnits i 
snart 2 000 år, så är det viktigare än någonsin att fortsätta att stödja, besöka, berikas 
av och skapa utbyten med palestinska kristna, som Svenska kyrkan gjort under 
mer än 50 år och Svenska Jerusalemsföreningen gör genom skolan och sjukhuset.

Dagens hinder att ta sig in i Betlehem – muren. Nu finns De tre vise männen också i form 
av en julkrubba där de hindras ta sig in i staden. Foto: LM Adrian.
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Mitri Raheb, präst och ledare för det Internationella Centret i Betlehem, tänker 
att vi i konflikter ofta koncentrerar oss på ”det som dödar kroppen” och glömmer 
det som ”dödar själen”– det vill säga ett folks värdighet, skapande och visioner. 

Utan visioner går folket under. Därför är kultur och andlighet som en konst för 
själen, att inte bara överleva utan att leva ett värdigt och innehållsrikt liv. Det är 
att vägra vara enbart mottagare och betraktas som offer, att bli medagerande och 
inte bara åskådare. Att mitt i en situation präglad av yttre dominans och våld föra 
en kamp för livets och skapandets krafter, fylld av kreativitet och icke-våld. Så här 
säger han: ”det finns för mycket av både religion och politik i Mellanöstern idag 
och många är desillusionerade över vad som åstadkommits. 

Kulturen däremot är ett viktigt redskap för att föra muslimer och kristna sam-
man. Den flyttar fokus från dogmatisk religion till andlighet och främjandet av en 
positiv identitet. Min vision och dröm är ett pluralistisk palestinskt samhälle med 
starka civila organisationer där kristna har en aktiv och viktig roll och där alla män 
och kvinnor är med och formar framtiden.”  

Kjell Jonasson

Inger Jonasson, hustru till artikelförfattaren, 
har i flera år hållit kurser för konststuderande i 
den lutherska kyrkans kulturcenter i Betlehem.
Foto: LM Adrian.
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Om de kan förlåta
En israelisk jude, en jordansk muslim och en kristen palestinier. Eller en 
man som förlorat sin bror, en kvinna som sörjer sitt barn och en man som 
river förankrade murar. Och som alla är här tillsammans för att prata om 
försoning.

Vi träffas på Svenska kyrkan Söder, Gustav Adolfs församling i Helsingborg. Grup-
pen Kvinnor talar om tro har sin träff och vi brer smörgåsar, serverar varandra kaffe 
och småpratar. Idag är det engelska som gäller. Vi har besök av tre gäster från Israel 
och Palestina. Imad Nassar är kristen palestinier från Betlehem. Han kommer från 
organisationen Wi’am som jobbar med medling och konfliktlösning mellan männ-
iskor. Gili Meisler är israelisk jude från Jerusalem, och kommer från organisationen 
Parent Circle tillsammans med Laila Mohammad Ahmed Alsheikh, muslimsk 
kvinna från Betlehem. De är här för att berätta om sitt arbete för fred i sitt hemland.

– Efter en uppväxt i ett samhälle i ständig ockupation arbetar jag genom Wi’am 
för att motverka förtryck. Jag är övertygad om att icke-våldsamma handlingar kan 
avsluta ockupation och konflikt, säger Imad.

Konflikten i Israel/Palestina tror jag vi alla har levt med och hört om. Och hela 
världen tar ställning. Fiende eller vän, soldat eller civil, flygräder eller undantags-
tillstånd, historia eller framtid, mitt land eller ditt land. 

Israel eller Palestina.

Kyrkornas världsråds initiativ
Tredje veckan i september varje år utlyser Kyrkornas världsråd en gemensam 
manifestation för att uppmärksamma situationen i Palestina och Israel och de svåra 
förhållanden som människorna i regionen har. Årets tema handlar om barn och 

ungdomar, och om att väcka hopp 
och göra skillnad. Lunds stift bjöd i 
det sammanhanget in Imad, Gili och 
Laila för att vid olika sammankoms-
ter och aktiviteter i Lund, Malmö och 
Helsingborg få berätta om sitt arbete 
och sina organisationer. 

Och för att dela sina personliga 
berättelser.

Ögonen på oss som sitter där tåras 
när vi hör deras berättelser. Det går 
att se hur hat föds, och man inser hur 
stort mänskligt steg det är att nå fred. 
Samtidigt tänds ett hopp över kraf-
ten som vi människor har i oss själva.

Både Gili och Laila har blivit utsat-
ta för den fruktansvärda ondska och 
mänskliga grymhet som vi tyvärr så 
ofta hör om, genom historien och till 

Lailas 6-månaders son dog på väg till sjukhuset 
i Hebron, eftersom hon hindrades av israeliska 
soldater på grund av sitt ursprung. Till slut 
nådde de sjukhuset. Men då var det för sent.
Foto: Linda Gustafsson.
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nu, och som är så svår att förstå. De har båda lidit förluster och mist en familjemed-
lem. Gili sin bror och Laila sitt barn. 

Hatet tog all plats…
Laila berättar hur hennes son blev akut sjuk när han var 6 månader. De försöker 
snabbt ta sig till närmsta sjukhus, men blir stoppade. De blir hänvisade till långa 
omvägar och hindrade vid flera tillfällen av israeliska soldater att ta sig fram. Allt 
på grund av vem hon var och vilken bakgrund hon hade. Längs vägen blir de 
hånade, utskrattade och bespottade, allt medan hennes son kämpar mot tiden. I 
4 timmar hålls de kvar och hindras att köra vidare. Tills slut når det sjukhuset i 
Hebron. Men det är för sent, sonen dör eftersom han inte kom fram i tid. 

Det är svårt för Laila att prata om det, och flera gånger får hon ta en paus för att 
hålla sina tårar borta.

Hatet tog all plats i mitt liv
– Efter det tog hatet all plats i mitt liv. Jag kunde inte gå vidare med någonting, 
berättar Laila.

Gili förlorade sin bror. Han var bara 11 år när landet invaderades från två håll 
av Egypten och Syrien. Gilis bror var med i armén, han körde pansarvagn och fick 
lämna familjen mitt i en högtid för att ge sig ut i kriget. Gilis bror kom aldrig till-
baka. Inte ens hans pansarbil gick att finna.

I flera år kastades de mellan hopp och förtvivlan där rykten gick om att någon 
kanske hade sett honom, att han kanske satt fängslad och levde. Men allt talade 
för att Gilis bror var död. Ovissheten, och den väntan och det sökande som Gilis 
föräldrar levde i under lång tid tärde på familjen. Gilis mamma slöt sig mer och 
mer och till slut kunde de inte bo kvar i huset där de levt. 

Till slut, i ett utbyte av kroppar mellan länderna fick familjen besked om att bro-
dern var med bland de dödade även om de aldrig riktigt fått det helt bekräftat. Gili 

Imad Nassar är kristen palestinier från organisationen Wi’am i Betlehem. Gili Meisler är 
israelisk jude från Jerusalem, organisationen Parent Circle. Laila Mohammad Ahmed Als-
heikh, muslimsk kvinna från Betlehem. Foto: Linda Gustafsson.
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var ung, men långsamt började han att bygga upp ett hat mot det arabiska folket. 
Han började engagera sig politiskt och blev en av de yngsta medlemmarna i ett 
nazistiskt och högerextremt parti. 

Mötet med den ”andre” förändrade allt
För båda kom vändningen i ett möte med en människa från ”den andra sidan”. 
Laila blir medtvingad till ett möte där palestinier och israeler möts för att prata och 
umgås. Laila vill inte veta av eller ens vända sin blick till en israel. Men hon följer 
med, och när en israelisk kvinna lägger handen på hennes knä och säger “förlåt för 
vad mitt folk har gjort dig och ditt barn. Och förlåt för att blod flyter mellan våra 
folk”, så förstår hon att hon inte kan hata längre.

– Förlåtelse tar inte bort sorgen, men den tar bort ilskan. Nu kan jag känna mig 
fridfull inuti.

För Gili kom vändningen när han lärde känna Ali, en man som återkommande 
bjöd honom på en cigarett och en stunds trevligt samtal. De blev bästa vänner och 
Gili insåg att det inte fanns någon logik i hans hat till araber. 

Både Gili och Laila är engagerade i PCFF som genom dialog, möten, social 
samvaro, utbildning och motivation arbetar för att motverka fler förluster genom 
dialog, tolerans, fred och försoning. 

– Jag vill göra något av min sorg, säger Gili. Den kommer alltid att finnas där, 
men om jag kan använda den till något positivt så ska jag göra det. 

Linda Gustafsson
kommunikatör Helsings pastorat

Fotnot: Denna artikel har även varit införd Amos Helsingborg nu i december 2018.

Faktaruta:
Wi’am – The Palestinian Conflict Transformation Center
I skuggan av muren ligger centret Wi’am. Wi’am har till syfte att utbilda och 
rusta ungdomar, kvinnor och barn till ambassadörer och fredsmäklare för ett 
rättvist, demokratiskt och fredligt samhälle, och att ge dem förutsättningar för 
att stå upp för sina rättigheter. Genom att fungera som en tredje utomstående 
part i en konflikt kan centret också genom medling arbeta för att främja fred 
och rättvisa mellan människor och grupper. 
Lunds stift har ett samarbetsavtal med centret och stöttar bland annat deras 
sommarläger för barn och ungdomar. 

The Parents Circle – Families Forum (PCFF)
En israelisk-palestinsk gemensam organisation med över 600 deltagande 
familjer där samtliga har förlorat en familjemedlem i den pågående konflikten. 
Den definitiva utgångspunkten för arbetet i PCFF är att förutsättningen för att 
nå en hållbar fred är en försoningsprocess. Organisationen arbetar med olika 
resurser och kanaler som finns tillgängliga för offentliga möten och media för 
att sprida sitt budskap. Bland annat handlar arbetet om att dela personliga 
berättelser om försoning.
Mer om organisationerna finns att läsa på 
http://www.alaslah.org/ 
http://theparentscircle.org/en
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Efter ISIS:

De kristna flyttar tillbaka
Sedan USA anföll Irak år 2003 har en strid ström av irakier flytt landet. 
En oproportionellt stor del av de irakiska flyktingarna är kristna. Före 
2003 beräknades 1,4 miljoner av cirka 25 miljoner irakier vara kristna. 
Idag finns endast cirka 250 000 kristna kvar i Irak. De flesta kristna iden-
tifierar sig som assyrier med sitt hemland i nordvästra Irak i det område 
som kallas Nineveslätten med staden Mosul som huvudstad.

Traditionen säger att det var aposteln Tomas som grundade församlingen i Mosul 
och där finns också de äldsta kyrkorna i Irak. 

Förföljelse av kristna började genast efter 2003. Muslimska grupper anklagade 
de kristna bland annat för att samarbeta med de amerikanska trupperna. Många 
flydde från städerna Baghdad och Mosul till landsbygden i Ninevedalen och den 
kristna befolkningen ökade markant i de historiskt kristna områdena. Andra läm-
nade landet och flydde bland annat till Sverige.

En stad i ruiner: Foto: LM Adrian.
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Den tredje största invandrargruppen i Sverige idag är irakier. Statistiken räknar 
enligt principen utrikes födda.

Svåra val för de kristna
När ISIS år 2014 intog Mosul ställdes de kristna inför valet att konvertera till islam, 
betala en extra skatt (jizya), dö eller fly. Kristna hus målades med bokstaven ”nun” 
– Notzrim, kristna. Alla kristna som inte dödades flydde. Senare under sommaren 
anfölls också de kristna städerna och byarna utanför Mosul och under sommaren 
2014 flydde c:a 100 000 kristna till den kurdiska huvudstaden Erbil eller Douhok, 
som ligger längre norrut. Hus och kyrkor förstördes och det som inte förstördes av 
ISIS, förstördes när irakiska och kurdiska styrkor återtog Mosul tre och ett halvt år 
senare.

Vad händer efter ISIS?
Denna tragiska historia har vi genom media fått bevittna men ytterst litet har berät-
tats om vad som hänt efter att ISIS besegrats. Städer och byar ligger i ruiner. Men 
ganska snart började människor återvända till sina hemstäder. Hyrorna för bostä-
derna i Erbil var så höga att man inte hade råd att betala dem och speciellt de fat-
tigare var tvungna att återvända till sina gamla hus som nu närmast var stenhögar. 

De kyrkliga ledarna ville se att de kristna flyttade tillbaka till sina byar och 
städer så fort som möjligt eftersom man såg risken att de skulle övertas av andra 
folkgrupper. Kyrkorna bildade ”Nineve Plains Reconstruction Project” (NRC) för 
att samla pengar för att renovera husen och göra det möjligt för kristna att flytta 
tillbaka. Främst är det katolska kyrkan som genom sina internationella kanaler 
bidrar till ekonomin.

Påven sålde sin Lamborghini 
Påven Franciskus hade som gåva fått en lyxbil från bilfabriken Lamborghini hösten 
2017. I somras sålde han den på auktion för 715 000 Euro och skänkte pengarna till 
NRC. Också ungerska staten har bidragit med stora summor direkt till kyrkorna. 

NRC har verkat under drygt ett år och har åstadkommit mirakel. Man började 
med att registrera de hus som skulle renoveras med prioritering för de kristna som 
bodde i Erbil och i flyktingläger. 13 904 hus registrerades för renovering. Arbetet 
började i januari 2017 i de byar som ISIS hade lämnat och 6 november 2018 hade 
man renoverat 5 746 hus. Det handlar inte om fullständiga renoveringar, utan bara 
så mycket att husen skall vara beboeliga. 

9 060 av 19 832 familjer har återvänt till sina hem, vilket innebär att nästan hälften 
av de kristna flyktingarna återvänt. I de flesta byarna är det prästerna som organi-
serar renoveringsarbetet.

Mosul är ännu för osäkert för att kristna skall våga flytta tillbaka. Dels finns 
det många minerade områden där och dels är de kristna rädda att återvända till 
Mosul eftersom de som hade stannat kvar i Mosul var sunni muslimer som hade  
samarbetat, frivilligt eller av tvång, med ISIS. Det finns också små fickor av ISIS-
soldater kvar i Mosul. 

I byarna och städerna utanför Mosul är det säkrare.

Demografisk kamp
Trots den fantastiska utvecklingen finns det många orosmoment. Det pågår en 
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demografisk kamp om området. Både kurder och shabaker (en shi´itisk grupp) har 
bosatt sig i de kristna områdena och de har betydligt större resurser att röra sig 
med, vilket gör att de köper upp mark till priser som de kristna inte har råd med. 
Infrastruktur – el, vatten och avlopp – saknas nästan helt och trots löften från den 
irakiska regeringen har ingenting gjorts inom det området. 

Ett ytterligare orosmoment är att genom det kristna området går gränsen mellan 
de landsdelar som de irakiska respektive kurdiska regimerna administrerar. Det 
innebär att man periodvis inte kan resa från en kristen by till en annnan. Man är 
också rädd att man hamnar mitt i konfliktzonen om situationen skärps. Sedan finns 
den svåra frågan: vad händer i framtiden med de barn och ungdomar som fått se 
allt våld och som förlorat någon ur sin familj?

Trots en osäker framtid gör kyrkorna och de kristna i Irak allt för att kunna 
stanna kvar i det land där de allra tidigaste kristna levde och spred kristendomen 
ut över världen.  

Håkan Sandvik

Palmyra – en redan ruinstad i Syrien förstördes nästan totalt av ISIS. Foto: LM Adrian.
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Bön av de kristna i Irak

Vår Herre och Gud
Hör dina barns rop, de barn som är skingrade i alla fyra väderstreck och är tvungna 
att söka skydd i främmande länder. Hör bönerna från ditt folk på Tigris och Eufrats 
stränder i Abrahams land, det folk som från kristendomens början inte har upphört att 
prisa och lova ditt namn. 

Genom århundraden har det inte funnits en enda dag som det heliga sakramentet med 
din Sons lekamen och blod inte har firats. Utan avbrott har klangen av klockor och 
ljudet av hymner stigit upp till dig tillsammans med rökelse som offrats i ditt namn. 

Ändå har detta lovets offer för många nu blivit en korsets väg där de för ditt namns 
skull har drivits från sina hem och fråntagna sina ägodelar och sin glädje. För ditt 
namns skull har många utgjutit sitt blod. Deras offer har förenats med din Sons 
offer på Golgata. Med sina vapen och sitt besinningslösa hat ser förföljarna ut att ha 
triumferat; död och sorg verkar ha fått det sista ordet. Det ser ut som om tidens slut 
har kommit. 

Ändå, du historiens Gud och herde för ditt folk, idag har befrielsen kommit. De som 
vanhelgade dina helgedomar, de som förstörde korsen och de heliga bilderna, de som 
förföljde och fördrev dina trogna är nu borta. 

Ge nu ditt folk nåden att få återvända till de platser där deras livsträd är djupt rotat. 
Låt detta träd bära fredens frukt och styrk ditt folk att upprätta ditt namns ära på de 
platser du har gett dem och deras förfäder. Bevara detta även för kommande generatio-
ner så att lovsången till ditt namn aldrig upphör i deras kyrkor och familjer. 

Vi ber om detta, o Gud, i din kärlek till mänskligheten, genom förböner av Maria, den 
välsignade Gudsmodern, och martyrerna från Nineves slätt och alla som har burit 
vittnesbörd om dig genom sitt blod. 

Amen

Svenska Jerusalemsföreningens
årshögtid 2019

Söndagen den 27 januari i Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm
Kl. 11.00  Högmässa. Biskop emeritus Jan-Olof Johansson predikar och kon-

traktsprosten och kyrkoherden Sven Milltoft leder gudstjänsten.
Kl. 12.30  Kyrkkaffe i församlingshemmet på Jungfrugatan med föredrag 

Hebron – den delade staden av Ellen Skärstrand, som varit verksam  
i ett internationellt uppdrag i Hebron.

Därefter årsmöte till vilket härmed kallas och inbjuds.
Varmt välkommen!
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Requiem över en by
Det handlar om platser som få hört talas om och än mindre besökt, små 
palestinska byarna på den ockuperade Västbanken som får sina hem 
demolerade och tillvaron slagen i spillror. En av alla dessa platser är 
Khan Al-Ahmar – strax utanför Jerusalem.

Abu Khamis, en av talespersonerna för den lilla palestinska byn Khan al-Ahmar, 
satt framför mig på golvet och pekade på kartan över platserna dit de skulle 
tvångsförflyttas. 

En av platserna han pekade på ligger strax utanför staden Jericho, en annan intill 
en gammal soptipp sydöst om Jerusalem. 

– Jag vill åka till Genève och berätta om allt det vansinniga, sa Abu Khamis och 
höll en cigarett med ena handen, strök sig över ansiktet med den andra.

Det var för drygt två år sedan. Platsen var det lilla beduinsamhället Kahn Al-
Ahmar och vi satt tillsammans och drack te och kaffe i den lilla bostaden. 

Abu Khamis lever i den palestinska beduinbyn Khan al-Ahmar. Foto: Erik Törnlund.
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Huset var uppfört precis som alla andra byggnader i byn: väggar och tak av 
presenning och stöttor, korrigerad plåt och gamla bildäck.

Återigen hade Kahn Al-Ahmar varit i ropet om att utrymmas och jämnas med 
marken av den israeliska ockupationsmakten.

Tidigare flyktingar
Kahn al-Ahmar rymmer knappt tvåhundra invånare och de är ursprungligen 
beduiner. Landskapet är kargt, torrt och kuperat. Många av invånarna, de flesta 
halvnomadiserade, är beroende av sina får och getter. Det här är långt ifrån något 
Kanaans land.

I samband med israelisk-arabiska kriget 1948 flydde de hit från Negevöknen och 
det som tillföll det nybildade Israel. Vid krigsslutet blev Jordanien självutnämnda 
herrar och kom att ockupera och sedermera annektera denna del av det tidigare 
brittiska mandatet Palestina, mer känt som Västbanken. 

De gav de flyende beduinerna ett stycke land att bosätta sig på: det som idag är 
Khan al-Ahmar.

Efter Sexdagarskriget 1967 blev det nya herrar här på Västbanken. 

Khan al-Ahmar. Foto: Erik Törnlund.
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Internationella samfundet har förklarat både den jordanska och efterföljande 
israeliska ockupationen av Västbanken som olaglig och i strid mot folkrätten.

Beslut om demolering – och protester
Sedan jag var där senast, våren 2016, har en del byggnader i byn demolerats men i 
stort har den vanliga ovissheten rått bland byborna.

I juni månad i år var det dags igen: israeliska myndigheter beslutade att Khan 
al-Ahmar skulle rivas och invånarna vräkas. 

Grävmaskinerna möttes av protester på plats, internationella observatörer och 
diplomater besökte den lilla byn. Det hjälpte och demoleringen lades på is, fram 
tills i oktober. 

Då gav israeliska Högsta Domstolen än en gång grönt ljus till att fortsätta. Den 
tidigare israeliska försvarsministern Avigdor Lieberman framhöll att ”Khan al-
Ahmar kommer att utrymmas!” 

Återigen protester – på plats och internationellt. 
Kyrkliga företrädare, bland annat katolska Justice and Peace Commission, kritise-

rade tilltaget och framhöll krav på fred, internationell rätt och skydd för männi-
skorna i Khan al-Ahmar.

Återigen blev tvångsvräkningen av den lilla byn uppskjuten – på obestämd tid.

I vägen för bosättarexpansion
Khan al-Ahmar ligger i ett område som kallas E1, ett urbant och expanderande 
område öster om Jerusalem, längs vägen mot Jericho och på ockuperade Västban-
ken. Här växer antalet israeliska bosättningar och industrier på palestinsk mark 
som konfiskerats. 

Första gången jag besökte E1-området – våren 2014 – slog det mig att jag befann 
mig nära men samtidigt så långt bort, drygt fem kilometer fågelvägen till vår lägen-
het i det myllrande Jerusalem. E1-området är en plats turister aldrig besöker.

Det är på baksidan av Olivberget och tornet av Augusta Victoria Hospital syns 
tydligt.

Inom E1-området planerar israeliska myndigheter att tvångsförflytta några tusen 
palestinier från drygt 40 mindre byar, enligt FN. 

Gemensamt för dem är att de ligger i vägen för ockupanten.
Påtvingad förflyttning, benämner FN tilltaget. Etnisk rensning, kallar andra 

det. De saknar bygglov och det ger möjlighet till bättre levnadsstandard, hävdar 
ockupanten.

Åter till Abu Khamis där han satt i sitt enkla hus.
– I väntan på tvångsflyttningen fortsätter demoleringarna och fler israeliska 

bosättningar byggs, sa Abu med stilla röst.

Folkrätten tar paus
Är inte det här något man får räkna med när ockupanten sätter ut bopålarna och 
hävdar sin rätt? 

Nej, en ockupant har skyldigheter mot den civilbefolkning som påverkas. Det 
finns lagar i krig och internationell humanitär rätt måste därmed råda. En ockupa-
tionsmakt får inte agera hur som helst. 

Det är därför förbjudet att exempelvis demolera civil egendom, såsom bostäder 
(Fjärde Genèvekonventionen artikel 53). 
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Det är också förbjudet att låta sin befolkning flytta till ockuperad mark (artikel 
49). Detta accentueras tydligt i exempelvis FN-resolution 2334 (december 2016): 
Israel måste stoppa byggandet av bosättningar på ockuperad palestinsk mark.

Jag tittade ut över den kuperade stenöknen; såg de israeliska bosättningarna 
breda ut sig på höjderna runt omkring, hur motorvägen mellan Jerusalem och 
Döda havet skar genom södra delen av den lilla byn.

Det här är ett nollsummespel. Bara en kan vinna genom att den andre förlorar. 
Ockupationen sker på bekostnad av någon annan – fred och mänskliga rättigheter 
avlägsnar sig i motsvarande takt.

I väntan på freden
Det här är också en plats där starka släktband är ovärderliga, misstänksamhet en 
dygd och konservativa värderingar realitet. 

Jag uppmanades att inte fotografera kvinnorna – lätt att efterfölja eftersom de 
inte visade sig.

Två småflickor sprang framför mig. Kommer de en dag att själva få välja vem de 
ska gifta sig med? 

”Vi vet att frågan om fred och frågan om mänskliga rättigheter är nära besläk-
tade”, framhöll Dag Hammarskjöld i ett tal 1957, och fortsatte: 

”Utan att de mänskliga rättigheterna erkänns får vi aldrig fred och det är endast 
inom fredens ram som de mänskliga rättigheterna kan utvecklas.” 

Erik Törnlund, 
historiker och frilansjournalist, 

tidigare bosatt i Jerusalem

Del av Khan al-Ahmar, i bakgrunden och på kullarna israeliska bosättningen Kfar Adumim. 
Foto: Erik Törnlund.
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Ickevåldets två händer i Palestinakonflikten
Den ena handen protesterar mot ockupation och blockad med hjälp av olika ick-
evåldsaktioner som medvetet konsumentval och icke-samarbete. Det nya befriel-
seteologiska initiativet Kumi Now erbjuder varje vecka en solidaritetshandling i 
samverkan med det palestinska civilsamhället.

Hopp med ickevåldets två händer
Kväkaren Barbara Deming (1917–1984) myntade uttrycket ”ickevåldets två 
händer”. Med ickevåldets två händer menade hon att det gick att skapa hopp 
i situationer av förtryck och berövande av vars och ens mänskliga rättigheter. 
Med den ena handen säger du stopp och belägg och du gör motstånd mot 
förtrycket, med den andra handen bjuder du in och visar att du är beredd till 
dialog med din motståndare.

Olivträdet är ett tecken på hopp. Många dras i dag upp med rötterna av den israeliska 
ockupationsarmén. Därför kan också plantering av ett olivträd vara en hoppets motstånds-
handling. Foto: Nidal Abuzuluf, JAI Initiative.
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Förebilden framför andra är Mahatma Gandhi och det folkliga arbete som gjor-
des i Indien i protest mot kolonialmakten. 

Den amerikanska medborgarrättsrörelsen hör också till förebilderna med Rosa 
Parks och Martin Luther King som ledande gestalter. Protester kan vara effektiva 
om de sprider sig och allt flera uppmuntras att ta del. De förutsätter också att det 
finns en lokal folklig förankring som ger legitimitet åt aktionerna. 

Detta folkliga stöd finns i Palestina sedan 2005 då civilsamhället kom samman 
för att finna en tredje effektivare väg än våld och obefintliga eller ej fruktbara för-
handlingar. 

År 2009 följdes detta initiativ upp med den process som förankrats i de kristna 
kyrkorna och som skrevs fram av ledande palestinska teologer i det dokument som 
bär titeln Kairos Palestina. 

Kairos Palestina dokumentet talar om kreativt motstånd och går på så vis utöver 
ickevåldstanken. Inte minst tanken på kultur som kreativt motstånd har sin källa i 
Betlehem och bidrar till den kanske enda uppåtgående trenden i Palestina, nämligen 
det palestinska folkets medvetenhet om och gestaltande av en motståndets kultur.

Vilken är då ickevåldets andra hand, den som bekräftar också motståndarens män-
niskovärde och värdighet? För oss som europeiska kristna i tider av nyfascism och 
antisemitism är det en förnyad kallelse att bejaka vår samhörighet med det judiska 
folket. Det är den israeliska staten som del av världens maktdominans som bär 
ansvar för förtryck, ockupation, blockad. Därför måste alla arbeta för att göra mot-
stånd mot detta förtryck. Alla vi europeiska kristna måste också räcka fram handen 
till samarbete med det judiska folket, ett samarbete som statens maktövergrepp 
inte får förhindra.

Den dialog som Svenska kyrkan för i Jerusalem är ovärderlig, liksom det arbete 
som görs i Sverige. Lika självklart som det är med relationen till det palestinska 
folket och inte minst de palestinska kristna, lika självklart är det med relationen 
till det judiska folket utan vars kulturella arv vår egen tro och kyrkas tradition blir 
obegriplig.

Det känns ibland tungt att det är så lite som vi gör i Sverige för att på allvar 
förändra situationen i Palestina och Israel. Det känns som om vi skulle behöva en 
vitamininjektion till båda ickevåldets två händer. Var för sig och ensamma blir de 
lätt antingen uttryck för fientlighet eller kapitulation under förtryck. En kristen, 
menar jag, är kallad att använda ickevåldets två händer i kreativitet och trofasthet. 
Båda händerna tillsammans är ett uttryck för kärlek. Isolerade från varandra blir 
kommunikationens kärleksfullhet ofta lidande och kärlekens inre samhörighet går 
om intet. Vi hamnar i det som antingen blir ett för hårt grepp eller ett för löst grepp. 
Tillsammans blir ickevåldets två händer uttryck för äkthet och kärlek. Då finns 
förutsättningar för hopp, också när många kurvor pekar nedåt. 

Anna Karin Hammar
Ekumenisk samordnare för Kairos Palestina – Sverige
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Bokrecension

Ett levande sätt att förmedla 
Bibelns innehåll 
Bo Johnson är professor emeritus vid Teologiska fakulte-
ten i Lund. Denna lilla bok handlar inte bara om Bibelns 
tillkomst och innehåll, utan innehåller också ett avsnitt om 
Dödahavsrullarna. Avsnitten som handlar om Bibelns till-
komst är dock ganska kortfattade, men desto mera får vi 
del av författarens stora gåva att förmedla bibeltexternas 
innehåll på ett gripande sätt.

En inledande historisk översikt presenterar den bibliska historien från Israels 
invandring i Palestina fram till Jesu tid. Vi får också en kort introduktion till 
Bibelns grundspråk. Därefter behandlas de olika bibelböckerna i den ordning de 
står i Bibeln, med den skillnaden att de poetiska böckerna samt Daniel placeras sist 
efter de tolv mindre profeterna.

Författaren går inte in på de olika teorierna om Moseböckernas ursprung mer än 
att de är sammanställda av olika berättelser och traditioner. Genom Moseböckerna 
och de historiska böckerna är det framför allt den teologiska linjen som lyfts fram 
men vi får också följa den historiska utvecklingen.

När det gäller profetböckerna inleds de var och en med ett kort avsnitt om när 
de tillkommit i den mån det är möjligt att säga något om detta. Författaren följer 
de gängse dateringarna. Jesaja 1–39 går tillbaka till profeten på 700-talet f.Kr., även 
om dateringen ibland kan vara oklar. Resten av Jesajaboken utgår från läget på 
540-talet f.Kr. och de sista kapitlen beskriver en ännu något senare tid. 

Efter Danielsboken följer nio sidor om de grekiska gammaltestamentliga skrif-
terna, där också de böcker som vi brukar kalla apokryferna ingår. Var och en av 
dem får en kort beskrivning varefter också följer ett par sidor om bibeltexterna i 
Dödahavsrullarna och hur de tillsammans med den grekiska texten Septuaginta 
kan var till nytta för att fastställa den ursprungligaste texten till Gamla testamentet.

Den del av boken som handlar om Nya testamentet inleds med en kort introduk-
tion om språk och handskrifter varefter författaren kommer in på de fyra Evang-
elierna. Han nämner att Markusevangeliet oftast dateras till 70-talet, Matteus och 
Lukas till 80-talet och Johannes därefter, men han nämner också att det finns de 
som föreslagit en tidigare datering med Markusevangeliet redan på 40-talet. Varje 
evangelium får en beskrivning på några sidor.

När det gäller breven står det inte mycket om författarfrågorna. Endast när det 
gäller andra Petrusbrevet nämns det att många ser brevet som en senare sam-
manfattning av vad Petrus lärt. När det gäller Johannesbreven skriver författaren. 
att man traditionellt har tänkt sig att evangeliet och breven går tillbaka till samma 
författare och detta gäller också Johannes uppenbarelse.

Detta är ingen bok för den som vill fördjupa sig i de bibliska skrifternas till-
komsthistoria. Om det finns det annan litteratur. Men däremot är det en mycket 
fin bok som introduktion till de bibliska skrifternas innehåll och budskap. Att börja 
läsa Bibeln rakt av är inte alltid så lätt, särskilt inte när det gäller Gamla testamen-
tet. Skall man förstå något måste man också se något av sammanhanget och veta 
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litet om den historiska miljö där texterna en gång tillkommit och brukats. Förfat-
tarens levande sätt att förmedla Bibelns innehåll som jag en gång som student lärde 
känna på 60-talet har här med bokens hjälp gjorts tillgängligt för oss alla. 

Stig Norin

Fotnot: Bo Johnson. Kring livets träd. Bibelns tillkomst och innehåll. Arcus förlag, 
Lund 2018. ISBN 978-91-88553-34-8.

Föredragstips om Jerusalemsföreningen
Vill din församling/grupp få information om de kristna i Mellanös-
tern och Den Gode Herdens skola i Betlehem?

Under 2019 är följande personer från SJF:s styrelse beredda att, i mån av tid 
och möjlighet, besöka församlingar och grupper i Svenska kyrkan eller för 
andra intresserade för att berätta om den Gode herdens skola samt om de 
kristnas situation i Mellanöstern.

De som står till förfogande är: 
biskop emeritus Jan-Olof Johansson i Växjö, SJF:s ordförande; 
professor emeritus Stig Norin i Uppsala; 
Anna Hjälm, handläggare på Kyrkokansliet i Uppsala och tidigare utsänd 

av Svenska kyrkan till Kyrkornas Världsråd i Jerusalem, bor i Umeå och 
Uppsala; 

Kjell Jonasson utsänd av Svenska kyrkan till den lutherska kyrkan i Jerusa-
lem, bor i Stockholm och på Gotland; 

Göran Rask tidigare Svenska kyrkans Regionsekreterare för Mellanöstern, 
bor i Alingsås och i Höganäs, 

Lars Micael Adrian, redaktör för tidskriften, bor i Lund.

Enklast är om kallelserna går till de personer som bor geografiskt nära och 
ett riktmärke för den frivilliga gåva som skickas direkt till SJF Bg 401-3330 
vid varje föredrag kan vara 1500 kr/2000 kr per tillfälle samt reseersättning 
direkt till talaren. 

Lokalen behöver ha en PP-projektor med duk för att visa en femminuters 
film om Den Gode Herdens skola.

Kontaktuppgifter:
Jan-Olof Johansson – jano.johans@gmail.com
Stig Norin – stig@norin.in
Anna Hjälm – hjalm.anna@gmail.com
Kjell Jonasson – kjell.jonasson47@gmail.com
Göran Rask – goran.rask@gmail.com 
Lars Micael Adrian modgun@telia.com
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En resa som börjar i Galileen vid Genesarets sjö  
och fortsätter genom Samarien till Betlehem i Judéen  

på väg till slutmålet Jerusalem.
Resan leds av Svenska Jerusalemsföreningens ordförande  

biskop emeritus Jan-Olof Johansson.
Tiden är den 10–17 september 2019.  

Två övernattningar vid Genesarets strand,  
två i Betlehem vid Krubbans torg och tre i Jerusalem,  

5 minuters promenad norr om Damaskusporten.
Kostnad 18 000 kronor vilket inkluderar flyg från Köpenhamn,  

halvpension på bra hotell, lunch de flesta av dagarna,  
inträden, utflykter m.m.

För program och mer information skicka e-post till  
jano.johans@gmail.com eller brev till Klostergatan 11 B, 352 32 Växjö;  

telefon 070-541 58 57.

Pilgrimsresa till  
Det Heliga Landet 2019
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Femton minuter om dagen

Rossing Center lär lärare att leda öppna samtal
– Eleverna säger att femton minuters samtal om dagen har ändrat deras 
syn på skolan helt och hållet, säger Sarah Bernstein.

Hon leder arbetet på Rossing Center, en organisation som arbetar för 
fred och religionsdialog i Det Heliga Landet.

Det tar ett tag innan Sarah Bernstein kommer till telefonen den här onsdagen i 
slutet av oktober. Många ljud från kontoret hörs innan 
hon säger hej.

– Vi var mitt uppe i en mycket livlig diskussion! 
säger hon genast. Det var lokala val här häromdagen, 
och resultatet kommer förstås att påverka var och en 
av oss men också hela organisationen. Och samtidigt 
pågick det en diskussion om en utvärdering av ett av 
våra program. Det var svårt att avsluta båda!

Kontoret är Rossing Center for Education and Dia-
logue. Daniel Rossing, som dog 2010, grundade Jeru-
salem Center for Jewish-Christian Relations och ledde 
arbetet där, och Rossing Center omfattar nu också 
verksamheterna Education for Change, ADAShA Jeru-
salem Center for Interreligious Encounter, Healing 
Hatred, Dialogue and Identity och Fair Tourism Cata-
logue. Sarah Bernstein, som har sin bakgrund i juridik 
och konfliktlösning, leder arbetet på centret.

Rädda för eleverna
Förra veckan hade centret besök från det tyska utbildningsministeriet, och Sarah 
Bernstein och hennes medarbetare tog med delegationen till en skola där lärarna 
har fått gå centrets 30-timmarsutbildning i dialogarbete.

– Många lärare här frågar efter verktyg, de säger att de inte alls har de verktyg 
som de skulle behöva för att kunna arbeta på ett bra sätt i sina klasser, berättar 
hon. En del av dem är rädda för eleverna och deras åsikter. En del säger att det inte 
är deras uppgift att arbeta med dialog. Vi har kommit fram till att vi måste nå så 
många som möjligt, och genom att utbilda lärarna når vi hela deras klasser, så vi 
satsar mycket på lärare, både genom fortbildning och genom en kurs som har blivit 
en del av programmet på flera lärarhögskolor. Än så länge är det en valbar kurs, 
och målet är förstås att den ska bli obligatorisk, men vi är glada att vi har kommit 
såhär långt!

Öppet samtal som start
I den gymnasieklass som de tyska gästerna besökte hade lärarna bestämt sig för 
att börja varje skoldag med 15 minuters öppet samtal. Ibland var det läraren som 
föreslog ett ämne, ibland någon elev.

– 15 minuter är inte mycket, och på så vis var det en liten förändring, säger Sarah 

Sarah Bernstein.  
Foto: Rossing Center for 
Education and Dialogue.
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Bernstein. Men de hade lyckats skapa en trygg plats (Sarah Bernstein använder 
begreppet safe space, red:s anm) i klassrummet för samtal om konflikter. Eleverna sa 
till oss att det hade förändrat så mycket för dem, hela deras känsla för skolan och 
syn på den hade blivit annorlunda – för de förstod att lärarna inte bara var intres-
serade av deras prestationer utan ville samtala med dem. 

De lärare som delegationen talade med berättade att de hade upptäckt något 
oväntat: de visste att eleverna var stressade av studierna, men de visste inte att det 
innebar att många helt hade kopplat bort att följa med i nyheterna.

– Samtalen har också gjort eleverna mer medvetna om vad som pågår i världen, 
och mer intresserade, säger Sarah Bernstein.

”Vi måste lära känna varandra”
Lärarutbildningarna är alltså bara en av verksamheterna på Rossing Center, även 
om det är den som för ut centrets budskap till flest människor. Sarah Bernstein tar 
emot många utländska gäster och grupper som vill se olika delar av arbetet och ta 
del av centrets arbetsmetoder.

– Tidigare kom de och ville tala om konflikten här. De sa: ”Vi har inga problem 
hemma.” Men nu verkar det som om hela världen behöver vår lärarutbildning och 
allt det andra och att många av våra gäster har insett det. Världen verkar ha glömt 
hur man sköter svåra samtal. Det slår mig gång på gång när jag träffar utländska 
gäster hur relevant vårt arbete känns. Jag hoppas att alla människor ska förstå att 
vi måste glädjas över mångfalden, lära känna varandra – och samtala när det blir 
svårt. Vi kan inte bara knäppa med fingrarna. Det är en lång och utmanande pro-
cess. 

Anna Braw

Fotnot: Denna artikel kommer också att införas I Lunds Missionssällskaps tidskrift 
Uppdrag Mission.

Utbildningspass på Rossing Center. Foto: Rossing Center for Education and Dialogue.
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Att läsas upp i kyrkan inför kollekt till Den Gode Herdens skola

Julkollekt till Betlehem
Det kostar på att arbeta för fred idag men att avstå har ett ännu  

större pris. Det är mångas erfarenhet nu utöver vår värld. 
Det gäller också i Betlehem där Svenska Jerusalemsföreningen  

driver en skola för barn, i huvudsak flickor,  
från förskola till och med gymnasium, Den Gode Herdens skola.

Där får omkring 350 barn och ungdomar en god utbildning  
som grund för sin framtid. Och där arbetar lärarna i kristlig anda  

för att skolan ska vara en Skola för fred i en miljö  
där våldet är alltför påtagligt.

Genom din gåva är du med och ger ett bidrag till  
freden i Fridsfurstens egen födelsestad Betlehem.

Tack för din gåva!
Växjö, Umeå, Alingsås i Adventstid 2018

 Jan-Olof Johansson Anna Hjälm Göran Rask
 Ordförande, biskop emeritus Sekreterare Kassaförvaltare

Julkollekt till 
Den Gode Herdens skola i Betlehem

Tack till alla er som tar upp 
kollekter under julen till Den 
Gode Herdens skola. I år är 
vi i särskilt stort behov av era 
gåvor då vi inte lyckades få 
in så mycket som vi behövde 
förra året.

Att få ge en gåva till dagens 
Betlehemsbarn just i jul-
tid känns fint och viktigt för 
många.
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Vill Du bli fadder till en av eleverna 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 elev som Du är fadder till 
och kan få en personlig kontakt med.
  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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen
1 september – 31 oktober 2018
Jämfört med motsvarande period 2017

31/10 2017 31/10 2018

Medlemsgåvor 9 050 3 800

Faddergåvor 30 450 30 970

Gåvor till skolan 74 363 104 045

Skolan, minnesgåvor 31 300 8 896

Skolan, födelsegåvor 3 000 2 450

Gåvor till sjukhuset 0 20 500

Övriga gåvor 0 0

Kollekter 59 341 77 301

Summa: 207 504 247 962

TILL MINNE 
Anders Eckerdal, Alf Fors, Sandra Schlegel, Eva Odhner, Gurli Nordin, Lars Lychou, 
Gösta Wrede, Margareta Svensson, Nils Hjertberg, Irja Lönnberg, Sonja Arvidsson, Ann 
Augustinsson, Gösta Alvarsson.

HYLLNINGSGÅVOR 
Stefan Sträng, Staffan Bråliden, Ingrid Haraldsson, Margareta och Gunnar Helgesson, 
Katarina Johansson, Britt Bergman, Margareta Johansson, Kerstin Murray, Elsa Magnus-
son, Johnny Hagberg, Karin Johannesson. 



Adresser i Det Heliga Landet
Vår skola i Betlehem har adressen: The Good Shepherd’s Swedish School,
P.O.B. 64,  Bet lehem, 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: +972 537 68 90 10, 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, e-post: jano.johans@gmail.com
Sekreterare Anna Hjälm, Norra Majorsg 21, 903 45 Umeå, tel 0725-05 27 98,  
e-post: hjalm.anna@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.  
e-post: britt_bergman@outlook.com
Ansvarig för gåvoredovisning, adressregister och utskick av gåvoblanketter: 
Ulla-Stina Rask. Arrendegatan 16, 441 56 Alingsås, mobil: 070-656 34 67, 
e-post: sydvind@gmail.com
Lundakretsen: 
Kristina Lindström, Nyckelkroken 15, 226 47 Lund, tel 046-13 66 06,  
e-post: kristina.lindstrom@comhem.se

POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning åter-
sänds försändelsen med nya adres-
sen på framsidan (ej adressidan).
Adressändringar och retur till 
Ulla-Stina Rask
Arrendegatan 16
441 56 Alingsås. 

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