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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”!
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

Ge inte upp!
Tack till er alla som läste vårt upprop i förra
numret och skickade in gåvor till Den Gode Herdens skola. Vi skrev att de egna insatserna från
föräldrarna för skolan blir allt mindre på grund
av Coronakrisen som medför arbetslöshet för
många av dem.
Läget ser dessvärre inte ljusare ut nu. Snarare tvärtom. I både Palestina och Israel var man
mycket snabb med att stänga ner radikalt när
smittan kom. I stort sett allt var stängt, bara livsmedelsaffärer och apotek hölls
öppna. Människorna fick inte lämna sina bostäder mer än någon kort stund om
dagen och på begränsat område runt hemmet. Resultatet var mycket få fall av
Corona och bara några få döda.
När man sedan började att öppna upp samhället igen kom smittspridningen
snabbt i gång och nu tillhör den en av de högsta i världen och antalet döda har
snabbt ökat.
Även personal och elever på vår skola är drabbade vilket man kan läsa om längre
fram i detta nummer. Vad detta innebär för skolan och elevernas studier vet ingen
idag. Smittspridningen är ett skäl till att skolan måste hållas stängd men dessutom
med halva lärarkåren sjuk kan ingen undervisning bedrivas.
Rektorn sjuk i Corona
Rektor Aida, som gjorde en enorm insats i våras för att undervisningen skulle fungera digitalt, ligger nu sjuk. Den Gode Herdens skola var en av de skolor som klarade övergången till digital undervisning bäst i landet och skälet till det var mycket
Aidas förtjänst genom dels den organisation hon byggde upp, dels sitt ledarskap.
Vi hoppas och ber att alla som är sjuka ska tillfriskna snart och inte behöva dras
med några men. Och förhoppningen är självklart att inga fler ska smittas och att
smittspridningen stannar av både i Palestina och Israel.
Behovet av pengar fortsätter att vara stort. I detta nummer kan man se att intäkterna ökat, men då utgifterna ökat mer blir det ett underskott.
ni ta del av bokslutet för nu avslutat verksamhetsår och konstatera att det blivit
ett underskott. Detta måste vi klara ut liksom det kommande året då de lokala
insatserna som nämnts blir mindre.
Vi vädjar därför om fortsatt stöd och om möjligt lite mer än vanligt. Vi är fast
beslutna att klara denna kris och att våra lärare ska få sina löner och eleverna sin
undervisning.
Ingen vet när vi kan resa till Betlehem igen och besöka skolan. Resor i grupp
kommer att dröja. Någon säger flera år. För egen del hoppas jag ändå att en gruppresa skulle kunna bli möjlig 2022. Men det är ännu alltför osäkert för att planera
något.
Så vi får hålla ut och stödja skolan på distans som så många av er gjort och gör
och bära Det Heliga Landet i våra hjärtan och önska folken frid och landet fred. 
Jan-Olof Johansson
Ordförande, biskop emeritus
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Covid-19 har stängt skolan
– men den öppnar snart igen!
Ulla-Stina och Göran Rask samtalar via Zoom med pastor Mitri Raheb,
ordförande i den lokala skolkommittén för Den Gode Herdens skola.
- Hög smittspridning av coronaviruset, isolering, utebliven turism och
ekonomisk kris, sammanfattar Mitri Raheb läget i Betlehemsområdet.
– Vi har hittills ett 50-tal Covid-19-smittade på vår skola, varav 15 personal. Det
enda positiva med det är att färre riskerar att bli sjuka när vi enligt dagens plan
öppnar skolan igen den 20 september, sade Mitri Raheb i ett samtal den 8 september. Trots allt som påverkat skolan genom denna pandemi har Den Gode Herdens
skola lyckats uppfylla läroplanen till 85% och hade bäst examensresultat för
avgångsklassen av alla skolor i Betlehemsområdet.
Distansundervisning
Den Gode Herdens Skola stängdes den 5 mars och bedrev undervisningen på distans via nätet för de högre klasserna, vilket vi skrev om i denna tidskrifts juninummer. I augusti öppnade man för en tidigarelagd terminsstart för att ta igen något
av den missade undervisningen. Elever och personal återvände, samt föräldrar
besökte skolan för att betala de terminsavgifter som de hade råd med. Skolans
administration är liten och består av rektor, sekreterare samt en kamrer på halvtid.
Ganska snabbt hade Covid-19-smittan tagit sig in.
Bland de första att insjukna var sekreterare och kamrer,
därefter flera lärare och nu senast rektor Aida. Smittspridningen blev hög i Betlehemsområdet redan i somras sedan man öppnat efter vårens och försommarens
totala nedstängning. I slutet av augusti drabbades Den
Gode Herdens skola igen.
– Distansundervisningen i våras fungerade bra för de
högre klasserna, men föräldrar till de yngre eleverna
var väldigt angelägna om att barnen skulle få komma
till skolan, de har ju också sina arbeten att sköta (de
som fortfarande har arbete, vill säga) och det är svårt att
Också rektor Aida Abu
lämna barnen hemma. Därför öppnade vi skolan igen
Mohor insjuknat i
redan i augusti, men för att sprida ut antalet närvarande
Covid-19, men nu är hon
i skolan lät vi de lägre klasserna alternera mellan olika
på bättringsvägen.
dagar så att inte alla var där samtidigt, berättar Mitri
Foto: LM Adrian
Raheb.
Stängt – öppet – stängt – öppet
- Skolan stängde igen den 1 september då alltför många insjuknat i Covid-19 och
nu är planen att öppna igen den 20 september efter en noggrann desinfektion av
lokaler och utrustning.
- Den ekonomiska krisen på grund av Covid-19 har påverkat skolan på flera sätt.
4
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Sån här trängsel brukar det vara på Den Gode Herdens svenska skola. Nu ligger den nästan helt öde. Foto: LM Adrian
Många familjer har ingen eller väsentligt lägre inkomst då pilgrimer/turister slutat
komma till Betlehem. Denna inkomstkälla har helt uteblivit. Dessutom har offentliganställda fått halverad lön då myndigheterna saknar medel. Därför klarar inte
föräldrarna att fullt ut betala barnens skolavgifter. Normalt ska hela avgiften vara
inbetald före den 1 september. I år har detta inte varit möjligt, berättar Mitri Raheb.
Normalt täcker föräldrarnas avgift ca 50% av skolans kostnader medan gåvor
från Svenska Jerusalemsföreningen täcker resterande 50%. Inför kommande läsår
kan därför SJF behöva bidra med en större del av skolans kostnader.
Dessutom har nya kostnader uppstått på grund av pandemin. Som exempel på
vad man den här hösten vore tacksamma för extra bidrag till, nämner Mitri Raheb
för oss: febertermometrar, munskydd, desinfektionsmedel och handskar. Extra
städpersonal behövs också för att hålla skolan ren. I datasalen, där eleverna inte har
egna platser utan cirkulerar, är det viktigt att rengöra all utrustning mellan varje
lektion. För detta används ett särskilt rengöringsmedel som är dyrare.
Mitri Raheb berättar vidare att den uteblivna turismen är ett hårt slag mot ekonomin i hela Betlehemsområdet, på alla nivåer.
– En amerikansk researrangör sa till mig att man inte räknar med att kunna
ordna några resor till Palestina på flera år. Detta då det är främst äldre som åker på
pilgrimsresor och besöker Betlehems kyrkor. Det här vill jag inte säga till dem jag
känner här som jobbar med turister, berättar han. Människor i Betlehemsområdet
är i så hög grad beroende av turismen för sin försörjning, att den här situationen
verkligen är förödande för dem. Många har det väldigt svårt ekonomiskt. Från
regeringshåll ges inget ekonomiskt stöd, berättar Mitri Raheb och skickar en sluthälsning till tidskriftens läsare:
– Be för kyrkan i Det Heliga Landet. Be för vår skola, för lärare och elever och
idag särskilt för rektor, sekreterare och kamrer på Den Gode Herdens skola. Vi gör
vårt bästa för att leva med vår situation.
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Mitri Raheb:

Vi palestinier känner oss övergivna
Skolledaren, författaren och lutherske pastorn Mitri Raheb uttrycker
bekymmer om den allmänna situationen i Palestina och särskilt för Betlehems området.
I dag lever ca hälften av alla palestinier i Palestina, dvs de områden vi tidigare
kallat Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem. Resterande palestinier lever i närliggande arabländer och i Israel, många i flyktingläger, samt i övriga världen. Ett
stort antal palestinier är statslösa utan pass i de länder de bor i, och har de inte fått
medborgarskap har de flyktingstatus.
Pandemin Covid19 och de ekonomiska svårigheter som följt drabbar palestinierna hårt. De lever under ockupation sedan 1967, även om vissa områden som
delar av Betlehem har begränsat självstyre i och med Osloöverenskommelsen 1993.
Kyrkliga protester
I vårens val kunde den israeliske premiärministern Netanyahu behålla makten
bland annat genom att lova sina väljare att Israel skulle annektera mer palestinsk
mark. Kyrkoledare i Jerusalem har bett den världsvida kyrkan om stöd att uppmärksamma och protestera mot denna föreslagna israeliska annektering. Även
internationella kristna palestinska organisationer som Sabeel och Kairos Palestina
verkar för detta.
Mitri Raheb uttrycker att palestinierna i dag psykologiskt känner sig förrådda
av världssamfundet och lämnade ensamma i sin utsatta situation. Turismen och
besök av pilgrimer till kyrkor och andra heliga platser har minskat och därmed
inkomsten för många. Världssamfundets stöd till Palestina är konstant ifrågasatt
och givmildheten har inte ökat i pandemins spår. Politiskt är palestiniernas utsatta
situation lågt prioriterat.
Nya fredsfördrag utan palestinierna
De fredsöverenskommelser som nu är aktuella innefattar inte palestinierna. Överenskommelsen mellan Israel, Förenade Arabemiraten (UAE) och Bahrain, som
undertecknades den 15 september i Washington, har inte ändrat fakta på marken
angående den annektering av palestinsk mark som Netanyahu utlovade de israeliska väljarna.
Det som hänt är att Israel skjutit upp att offentligt deklarera att man annekterar
land som tillhör det Palestina, som Sverige och cirka hundra andra länder erkänt.
- Israel deklarerar inte annekteringen politiskt och juridiskt som man gjort med
Östra Jerusalem, säger Mitri Raheb.
Han uttrycker att palestinierna återigen känner sig förrådda och utlämnade då
avtalet mellan UAE och Israel inte ändrar den annektering som sker genom Israels
bosättningspolitik.
- Överenskommelsen mellan Israel och UAE, menar Mitri Raheb, skedde med
USA som mellanhand för att påverka höstens presidentval i USA, stärka Netanya6
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Mitri Raheb är ordförande i den lokala skolkommittén. Foto: Göran Rask
hus maktbas i israelisk politik samt ge UAE möjlighet att köpa avancerad militär
utrustning inklusive flygplan för att fortsätta krigen i Jemen och Libyen. Det är två
krig som förs av regionpolitiska skäl för att motverka Irans inflytande i regionen.
Lutherska kyrkan i Betlehem satsar på konst
Mitri Raheb är välkänd i sin hemstad Betlehem genom att han utvecklat den lutherska kyrkan att bli en viktig faktor i Betlehems samhälle genom utbildning för
ungdomar i musik, drama, film och konst. Studier i den lokala kulturen skapar
självkänsla och hopp som kanaliseras i konstruktivt fredsarbete. Dessutom skapas
arbetstillfällen för många.
Colleget Dar al Kalima för konst och kultur är ett universitet med över hundra
anställda för ca 500 studenter och Mitri Raheb är dess direktor. Han är fortfarande
pastor i den lutherska kyrkan men har lämnat över församlingsuppdraget för kyrkan i Betlehem till efterträdaren Munther Isaac.
Mitri Raheb är också föreläsare och författare med lyssnare och läsare i stora
delar av världen. På svenska finns två av hans böcker: Betlehem belägrat samt Tro
under ockupation.
Raheb har fått flera internationella priser samt Olof Palme-priset i Sverige för sitt
tålmodiga fredsarbete.
I höst utkommer i USA hans senaste bok: Politics of Persecution. Den handlar om
de kristna i Mellanöstern från Irak till Egypten och hur den förföljelse de utsatts för
på olika sätt under de senaste två århundradena använts politiskt för att minska de
kristnas närvaro i Mellanöstern. Möjligen kommer det framöver att publiceras ett
kort sammandrag av den kommande boken i denna tidskrift.

Göran Rask,
skattmästare i Svenska Jerusalemsföreningen
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Palestina
– ett begrepp som skapar förvirring
Namnet Palestina som geografiskt begrepp går långt tillbaka i tiden.
Den grekiske författaren Homeros skriver på 600-talet f.Kr. om ”det område av
Syrien som kallas Palaistinë”. Också andra grekiska och romerska författare tillika
med de judiska författarna Filon och Josefus använder den geografiska termen
Palestina.
Som en officiell benämning finns Palestina först under 100-talet, efter det judiska
upproret under Bar Kokhba 133–135 e.Kr. Palestina blev då namnet på ett avgränsat distrikt i det romerska riket. Samtidigt ändrade romarna Jerusalems namn till
Aelia Capitolina. Namnändringarna tros vara ett försök att klippa av judarnas
koppling till landet och staden. Också i flera rabbinska texter används termen
Palestina.
Under tiden mellan det bysantiska riket och den brittiska mandatperioden på
1900-talet förekommer Palestina sporadisk i skrifter – inte minst av kristna pilgrimer – men för det allra mesta ses Palestina vara namnet på södra Syrien.
Palestinierna kom från Kreta
Ordet Palestina kommer från Philistia, Filistéen, som var ett området längs kuststräckan mot Medelhavet under gammaltestamentlig tid. Filistéen beboddes av ett
folk som tros ha kommit från Kreta och som var en ständig fiende till israeliterna.
Goliat var en filisté.
Den europeiska nationalismen på 1800-talets andra hälft väckte också nationalistiska drömmar i Mellanöstern. Men främst var det Arab-nationalismen som fick
fotfäste. Intellektuella i Palestina
såg framtiden för Palestina som en del av en förenad arabnation.
Under den Ottomanska perioden – från slutet av 1200-talet till oktober 1923 –
fanns palestinska representanter med i det ottomanska parlamentet men då som en
del av Damaskus delegation. År 1887 blev Jerusalem ett eget distrikt i den ottomanska regionindelningen och fick en egen representant i ottomanska parlamentet.
Tankar om ett självständigt Palestina dryftades i ett antal palestinska tidningar i
början av 1900-talet men fick ingen folklig förankring.
Judisk invandring började på 1880-talet
Den judiska invandringen började 1882 och drabbade främst landsbygden, eftersom judarna köpte upp landområden som tidigare odlats av palestinier. Redan
1891 sändes en grupp av rika Jerusalem-familjer till Istanbul för att be om hjälp att
stoppa judisk invandring och försäljning av mark till judar. De mötte dock inget
gensvar av de ottomanska myndigheterna.
År 1919 hölls, det som senare kallades ”Den första palestinska nationella kongressen” och gjorde ett uttalande om enhet med Syrien och opposition mot Sionismen.

8
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Jungfru i palestinsk tappning.
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Under den brittiska mandatperioden hade de som bodde i Palestina flera överlappande identiteter;
tillhörighet till sin klan, del av Stor-Syrien, arabiska nationen, Islam/kristendom,
Palestina. De olika identiteterna behövde ändå inte stå i konflikt med varandra.
Men det tog lång tid innan en palestinsk nationalism fick fotfäste.
Namnet Palestina – användes av sionisterna
Att namnet Palestina inte var politiskt laddat visas av att sionisterna använde det
och uppmanade judarna att ”återvända” till Palestina. Det var inte förrän år 1948
som namnet Israel började användas av judarna. Den äldsta judiska tidningen i
Palestina hette ”The Palestine Post” (nuvarande ”The Jerusalem Post”). Däremot
är det stor skillnad mellan att använda den geografiska beteckningen ”Palestina”
och den etniska termen palestinier – även om det inte var helt ovanligt att judiska
invandrare under brittiska mandatet också kallades sig för palestinier.
Palestinierna kallade sig själva för araber
De vi i dag kallar för palestinier använde sig oftast av epitetet ”araber”, ett bruk
som judarna också tog över.
Under det brittiska mandatet 1920–1948 skärptes konflikten mellan araberna
och judarna alltmer och utmynnade inte sällan i våldsamma upplopp – både mellan de två folkgrupperna och mot britterna. Steg för steg spred sig en palestinsk
identitet bland araberna. Palestinska föreningar bildades och det första palestinska
partiet bildades år 1935 – men fortfarande med namnet ”Palestine Arab Party”. En
israelisk författare skriver att sionismen började med målet att forma en nationell
grupp men resulterade i att två nationella grupper formades.
Palestinsk splittring
Förlusten av markområden och inflytande var ett faktum i vardagen för palestinierna främst på landsbygden – men också avsaknaden av ett enat ledarskap. Mellan flera prominenta palestinska familjen pågick en maktstrid, vilket innebar att
om man ville stödja en palestinsk enhet måste man också välja vilken familj man
stödde. Detta skapade en förödande splittring i den palestinska kampen. Frågan
om fokus låg på en palestinsk stat, en del av en pan-arabisk stat, eller en muslimsk
stat bidrog också länge till en viss otydlighet – även om de olika alternativen inte
behöver utesluta varandra.
Utropandet av staten Israel 1948 (al-Nakba, ”katastrofen” enligt palestinsk
vokabulär) och flykten av hundratusentals palestinier slog sönder alla palestinska
institutioner och sociala strukturer. Den lokala identiteten försvann och klantillhörigheten splittrades. En stor del av folket blev flyktingar i de omgivande länderna.
Den palestinska kampen förflyttades från Palestina till diasporan – där också ett
nytt ledarskap för palestinierna växte fram.
Jordanien annekterade
Jordanien, som annekterade de områden där palestinier bodde kvar, gjorde sitt
bästa för att motarbeta en palestinsk identitet – inte minst för att majoriteten av
Jordaniens befolkning nu var palestinier. I stället för Palestina och Jordanien talade
man nu om Öst- respektive Västbanken av floden Jordan. Egypten, som motvilligt
10 
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fick ansvar över Gaza-remsan, lämnade flyktingarna mer eller mindre åt sitt eget
öde.
Efter Israels ockupation av ”Västbanken” och Gaza 1967 var förutsättningarna
för en nationell identitet för palestinierna mycket klena. Jordanien fortsatte sitt
inflytande, främst genom skolväsendet samtidigt som Israels repressalier mot alla
former av uttryck för palestinsk identitet var hårda.
Organiserad palestinsk kamp
Men i diasporan organiserade sig den palestinska kampen – fortfarande främst
som en del av pan-arabismen. ”All-Palestine Government” grundades redan i september 1948 men organisationen fick mest bara en symbolisk roll.
Partiet ”al-Fatah” grundades 1954 av medlemmar av den palestinska diasporan.
”al-Fatah” uttalade tydligare en palestinsk nationalistisk ideologi men öppen för
pan-arabismen. I april samlades 422 palestinska personer i Jerusalem och grundade
Palestine Liberation Organisation (PLO), som hade som mål att befria Palestina
genom väpnad kamp. PLO och inte minst sedan Yassir Arafat tog ledningen 1969
fick en avgörande samlande funktion och deras kamp betydde mycket för den
palestinska identiteten – både i diasporan och i Palestina. Samtidigt fanns det bland
palestinierna i Palestina ett växande misstroende mot de organisationer som inte
levde i den verklighet som de själva levde.
Palestinierna blev arbetskraft i Israel
Palestinierna i Palestina hade förlorat det mesta av sina inkomstmöjligheter på
grund av förlorade odlingsmarker. Den främsta inkomstkällan var som billig
arbetskraft i Israel. Paradoxalt nog innebar detta en viss höjning av levnadsstandarden i jämförelse med den jordanska tiden. Samtidigt gav det en ständig tragisk
påminnelse om beroendet av dem som tagit landet ifrån dem. Att själv leva i ett
flyktingläger eller i underutvecklade områden och samtidigt exponeras för en
modern välfärdsstat ledde till en ökande frustration. En ungdom från Gaza, som
arbetade i Tel Aviv, uttryckte sin frustration så här: ”Jag längtar efter det jag hatar”.
Första intifadan
Frustrationen exploderade 1987 i den så kallade intifadan. Intifadan ledde till två
lika viktiga konsekvenser; dels att palestinierna själva tog tag i ledarskapet över
befrielsekampen, dels att ingen israel mera kunde vara omedveten om palestiniernas situation – vilket var helt möjligt före intifadan.
Förutom frustrationen över palestiniernas levnadsförhållanden var intifadan
också ett uttryck för besvikelsen över arabländernas och diasporapalestiniernas
oförmåga att ändra deras situation.
Ett lokalt ledarskap bildades med medlemmar från alla de palestinska fraktionerna. Ett gemensamt program skrevs, där målet var att stå på egna ben utan att vara
beroende av Israel. Man bojkottade israeliska produkter och satsade på egen försörjning, man vägrade betala skatt och man gjorde gemensamma manifestationer.
Israel kände sig hotat …
Israels gensvar var resolut – alla som hade någon ledande funktion sattes i fängelse,
skolorna stängdes och checkpoints upprättades. Oavsett om aktivisterna använde
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/20
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Det är inte mycket kvar av det som skulle kunna bli en palestinsk stat. Allt det blåfärgade
är under israelisk kontroll. Endast det mörkbruna är ”det självständiga Palestina”.
Förenta Nationernas karta.
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fredliga medel –
såsom lokal odling,
satte upp förbjudna
palestinska flaggor
eller ordnade hemskolor för barnen
– eller om de kastade sten på soldater eller bosättare
– sågs de som ett
hot och fängslades.
Intifadan ledde till
en enhet som aldrig
tidigare i det palestinska samhället.
… liksom palestinMålning på muren – på den palestinska sidan. Foto: LM Adrian
ska ledare i diasporan
Men denna enhet blev inte ett hot mot bara Israel utan också mot de palestinska
ledarna i diasporan. Efter bara knappt två år splittrades det lokala ledarskapet efter
starka påtryckningar från PLO´s sida. Det var också tydligt att Israel hellre såg
att ledarskapet för palestinierna låg hos PLO än hos det lokala ledarskapet, bland
annat gynnades Hamas i Gaza i syfte att splittra palestinsk enhet.
Palestinsk splittring
Sedan följer Osloavtalet 1993 och etableringen av palestinska myndigheter, som
helt dominerades av palestinier från diasporan. Bara några få från det lokala ledarskapet fick någon betydande position.
Efter Arafat, som trots allt blev en samlande gestalt, fanns det inte någon kronprins som kunde ta hans plats. Splittringen är återupprättad och den palestinska
identitet som skapades under intifadan falnade. Osloavtalet gav plats för expansion av israeliska bosättningar och inbyggande av israelisk infrastruktur på de
palestinska områden.
Begreppet palestinsk identitet lever
Det internationella samfundet har länge förespråkat en tvåstatslösning men utan
att kunna ge förutsättningar för en sådan lösning. Israels ekonomiska och militära
styrka har gjort att allt flera länder – också bland arabländerna - ansett sig tjäna mer
på att ha en relation till Israel än att kämpa för palestiniernas rätt.
Kvar finns de institutioner och organisationer som kämpar för en palestinsk
framtid genom att satsa på utbildning och kultur. De har inte makt att skapa en
palestinsk stat men de håller palestinsk identitet och framtid vid makt.

Håkan Sandvik
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Personligheter i Jerusalemsföreningens
tidiga historia
Henrik Steen och Gustaf Ribbing var två pionjärer i Svenska Jerusalemsföreningens lite mer än 120-åriga historia. De har följts av många personer som också de valt att ställa sina liv i tjänsten att förverkliga föreningens syfte: ”… att i kristlig anda främja barns och ungdomars vård och
fostran eller utbildning och att främja vård av behövande gamla, sjuka
eller handikappade i Det Heliga Landet”.
Om biskop Knut Henning Gezelius von Schéele inte
hade fått uppdraget av kung Oscar II att närvara vid
invigningen av Erlöserkirche i Jerusalem i oktober år
1898 hade troligen livet utvecklats på ett annat sätt
för både läraren Henrik Steen (1874–1945) och läkaren Gustaf Ribbing (1862–1918). Båda kom på olika
sätt och under olika lång tid bidra till Svenska Jerusalemsföreningens etablering i Det Heliga Landet.
Henrik Steen blir föreningens förste missionär.
Han anmäler själv sitt intresse och erbjuder sig att
träda i tjänst för föreningens arbete. Steen var född
jude och uppfostrad judiskt med avsikten att bli rabbin. Så blev det inte.
Som femtonåring kommer han i kontakt med
judemissionen och börjar studera kristendom. Efter
en kortare vistelse i London fortsätter han till Stockholm där han erhåller kristendomsundervisning
och blir döpt. Steen avlägger studentexamen som
Henrik Sten, skulle blivit
privatist vid Fjellstedtska skolan i Uppsala år 1900
judisk rabbin, blev kristen
varpå studier vid Uppsala universitet följer där han
präst och sedermera lektor
avlägger teologisk examen år 1901. Den 27 april
och läroboksförfattare.
1902 prästvigs Steen för Visby stift i S:t Jakobs kyrka
i Stockholm av biskop von Schéele och avreser som
missionär till Jerusalem inom en månad.
På plats i Jerusalem blir Steens främsta uppgift att i samarbete med Talitha Kumi
få till stånd en småbarnsskola i föreningens regi. Talitha Kumi är ett barnhem för
arabiska, judiska och armeniska flickor grundat år 1858 av Theodor Fliedner som
tidigare även grundat Diakoniewerk i Kaiserwerth, Tyskland.
Manlig lärare för kvinnliga elever?
Tanken var att Steen på kort tid skulle lära sig arabiska för att sedan själv ta hand
om undervisningen. Att på kort tid inhämta det arabiska språket och att själv
kunna ta hand om undervisningen får ses som en orealistisk uppgift. Det tar tid
att lära sig ett främmande språk så bra att man kan undervisa andra. Att som man
undervisa kvinnliga elever oavsett ålder är ur såväl muslimskt som judiskt betrak14 
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telsesätt helt uteslutet. Vid denna tid sköttes undervisningen för motsvarande
åldrar i svenska skolor av en kvinnlig småskollärare.
Redan efter knappt tre månader i Jerusalem, skriver Steen till föreningens styrelse
där han beskriver sina erfarenheter och intryck. Steen menar att det vore bättre om
föreningen startar en skola i samarbete med någon annan organisation eftersom det
skulle vara svårt att motivera föräldrar att skicka sina barn till en alltför liten skola.
Inte heller går det att starta en självständig skola utan tillstånd från Konstantinopel, vilket kan vara mycket tidkrävande och hitintills har detta endast beviljats
”stormaktmissionerna”.
Steen rekommenderar ett samarbete med den tyska missionen. Talitha Kumi har,
enligt Steen, erbjudits sig att hjälpa till med öppnandet av en småbarnsskola och
Kindergarten. Förutsättningen för att en sådan skola ska kunna öppnas är att föreningen rekryterar en diakonissa för arbetet då det inte går för sig att en präst finns
i detta arbete, menar Steen.
Pojkar förblir ”fria”
Steen anser dessutom att det ur missionssynpunkt är bättre att starta en pojkskola
då pojkar alltid förblir fria medan flickor gifter sig tidigt och då förlorar sin självständighet. Även meningsskiljaktigheter mellan Steen och föreningens styrelse
föreligger i fråga om undervisningsspråket. Styrelsens önskan är att Steen förmedlar undervisning på arabiska medan han själv inser det absurda i att tillägna sig
detta språk på några få månader. I november samma år skickar Steen ett brev till
styrelsen vari han ber om att få bli entledigad från sitt uppdrag samt att föreningen
skickar pengar för att bekosta hans hemresa.
Steen återvänder till Sverige där han fortsätter sina teologiska studier vid Uppsala universitet. Han disputerar år 1910 och kommer främst att verka som lektor
och läroboksförfattare under sitt yrkesverksamma liv. Han dör år 1945 och ligger
begravd på Vänersborgs strandkyrkogård.
Gustaf Ribbing lägger grunden till föreningens sjukhus
Gustaf Ribbing hade precis betalat sina studieskulder
och lagt grunden till en sommarbostad då han får höra
talas om att Svenska Jerusalemsföreningen söker en
läkare som kunde bygga upp sjukvårdsverksamhet i
Det Heliga Landet. Ribbing drivs av en stark gudstro
och en vilja att göra gott för sina medmänniskor.
Efter studentexamen år 1879 i Jönköping fortsätter
han med juridiska studier i Uppsala och blir juris kandidat två år senare, då inte ens fyllda 20 år.
Ribbing byter studiebana, väljer mellan medicin och
musik. Valet blir medicin. För att kunna finansiera
sina studier vikarierar han som musiklärare vid en
flickskola i Uppsala. Där möter han den åtta år yngre
Elsa Nordling. Först efter tio år, när Ribbing är klar
Föreningens förste läkare
med sina studier, gifter de sig år 1896 i Ersta kapell på
Gustaf Ribbing byggde
Fjällgatan i Stockholm. Ribbing disputerar inom oftalupp den första sjukstugan
mologi och familjen flyttar till Örebro där han öppnar
i Betlehem.
en ögonklinik.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/20

15

Kallad av Gud
När han får höra talas om tjänsten i Det Heliga Landet ser han sig kallad av Gud
till detta uppdrag och anmäler sig villig till tjänsten som missionsläkare. Hans fru
stöder honom i beslutet även om många i hans omgivning ser på hans beslut med
skeptiska ögon.
Eftersom Palestina i början av 1900-talet lyder under det Ottomanska riket måste
Ribbing skaffa sig en turkisk läkarexamen på franska för att få tillstånd att tjänstgöra i Palestina.
Familjen, nu utökad med barnen Dag född 1898 och Siv född 1900, reser i september 1903 till Paris där Ribbing studerar franska och arbetar på olika franska
sjukhus för att kunna avlägga den obligatoriska examen i Konstantinopel.
I slutet på året flyttar Elsa och barnen till Marseille eftersom det där är ett behagligare klimat för familjen samt att det därifrån är lättare för Elsa och barnen att resa
till Palestina.
I början av januari 1904 reser Ribbing till Konstantinopel för att avlägga examen medan familjen inväntar klartecken från honom för att påbörja sin resa över
Medelhavet. Familjen får klartecken men båten får inte tillstånd att lägga till i Jaffa
på grund av en koleraepidemi utan måste fortsätta till Beirut. Den 15 februari
återförenas familjen och kan tillsammans resa vidare mot Jerusalem och i slutet av
månaden anländer de till Betlehem.
Flitig brevskrivare
Redan några dagar efter sin ankomst är Ribbing i gång med sin mottagning. Ribbing är en flitig brevskrivare och många av de brev som han skriver till föreningens
styrelse kommer att återges i föreningens tidskrift. Han och även hans hustru skildrar under åren i Betlehem målande sin vardag som skiljer sig stort från de svenska
förhållanden som de är vana vid.
Behovet av läkarvård är omfattande i Betlehem, inte minst av ögonsjukvård.
Ögonsjukdomar var en vanlig åkomma. Ribbing får snabbt en strid ström av
patienter, som ofta uppträder påträngande. Familjemedlemmar och släktingar
följer med den sjuke vilket knappast underlättar arbetet för en läkare i denna del
av världen. Omställningen till det nya livet i Palestina blir stor, något av en kulturchock.
I september 1905 kommer ett ”upprop från missionsläkaren i Betlehem” till föreningens styrelse och medlemmar om behovet av ett evangeliskt sjukhus i Betlehem
som dessutom ska betjäna invånarna i grannbyarna Beit Sahour och Beit Jala.
Ribbing beskriver målande hur de arabiska doktorerna arbetar med åderlåtningar, koppningar och bränningar med glödande järn. Dödsfall genom infekterade
sår efter koppning eller bränning är inte sällsynta, särskilt inte bland barn. Även
tuberkulos bereds inträde i kroppen genom denna typ av behandlingar.
Morgonbön på sjukhuset varje dag
För Ribbing är missionen det allra viktigaste, vilket också kommer att genomsyra
den fortsatta sjukvårdsverksamheten i Betlehem. På polikliniken inleds varje dag
med morgonandakt och bibelläsning. I regel förrättas andakterna av någon arabisk
protestantisk präst eller av en bibelkvinna.
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I dag har sjukhuset vuxit och blivit Västbankens största specialistsjukhus för behandling
av cancer. Till vänster ses Den Gode Herdens svenska skola. Foto: LM Adrian
Styrelsen inser behovet av lokaler för sjukvård och ger i uppdrag åt den svenska
generalkonsuln i Jerusalem Gustaf Dalman (1855–1941) och Ribbing i Betlehem att
inköpa tomt för ett blivande sjukhus och en läkarbostad. Ändamålsenliga lokaler
uppfattas som en nödvändighet för att läkarmission ska kunna bedrivas. Dessutom
menar styrelsen att när man väl har en sjukhustomt borde det vara lättare att motivera människor att skänka pengar till byggnationen av själva sjukhuset.
År 1913 började det nuvarande sjukhuset byggas
En lämplig tomt återfinns i Betlehems grannby Beit Jala
men köpet kan inte slutföras förrän år 1907 på grund av
problem med att få de turkiska myndigheternas tillstånd.
På Gustav Adolfsdagen den 6 november 1913 läggs
grundstenen till sjukhuset i närvaro av ett antal officiella
personer från Jerusalem, bland annat representerande den
kejserliga ottomanska regeringen och staden Betlehem.
Sverige representeras av generalkonsuln Dalman. Arbetet
Skylten utanför sjukhuset
med sjukhusbyggnationen fortgår planmässigt. Ribbing
som anger när beslutet om
låter på eget bevåg komplettera med en portvaktsstuga,
sjukstuga fattades.
vilket styrelsen i Sverige till en början ifrågasätter.
Ribbing reser hem till familjen i Sverige i början av sommaren 1914 för att aldrig
mera återse Betlehem. Under åren i Betlehem har familjen utökats med två barn, Bo
född 1905 och Dorkas född november 1906 död maj 1907.
Första världskriget hindrade återresan
När det första världskriget bryter ut befinner sig Ribbing på väg tillbaka till Betlehem men kan inte resa vidare då kontinenten är spärrad på grund av mobiliseringen. Ribbing öppnar praktik i Halmstad där han bosätter sig tillsammans med sin
familj och dör i spanska sjukan efter tre dagars sjukdom i oktober 1918, en månad
före krigsslutet i november. Gustaf är begravd i den Ribbingska familjegraven på
Öggestorps kyrkogård någon mil söder om Huskvarna. 

Kristina Lindström, Lund
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Se mannen – Jesus i israelisk konst
Kulturen är och har alltid varit en tolkning av den tid som bilden, musiken, poesin, teatern tillkommer i. Även när bilden beskriver en historisk
tid ger konstnären en tolkning som medvetet eller omedvetet innefattar
konstnärens egen tids filosofiska och teologiska strömningar liksom konstnärens egen förståelse av den händelse som framställs.
De konstnärer som avbildar bibliska händelser och bibliska personligheter följer
dessutom ofta sin egen religiösa traditions tolkning.
Vi kan tänka på ikonernas speciella bildspråk i färger, i symboler och personernas blickar som tycks följa betraktaren. En tradition som rymmer en hel teologi
om helighetens närvaro i himmelen och på jorden. Eller kan vi tänka på svenska
kyrkors altartavlor från 1800-talet och tidigt 1900-tal med en blåögd, ljushårig arisk
Jesus, som ger betraktaren en bild av Jesus som föreställer allt annat än en judisk
man från Palestina.
Konsten skapar teologisk förståelse
Konsten bär inte endast på en teologisk tradition utan på gott och ont skapar den
en teologisk förståelse som betraktaren har att förhålla sig till.
Såväl bland troende som i konstnärskretsar har man diskuterat om man måste
vara troende för att kunna återge till exempel en biblisk berättelse. Med andra ord
om konstnären behöver en egen inre förståelse och upplevelse av mötet med den
Helige. Om det är en berättelse från den hebreiska bibeln, framställs bilden då
på olika sätt om den målas av en judisk eller kristen konstnär och på samma sätt
framställer en judisk konstnär Jesus på ett annat sätt än en kristen?
I korsets skugga
Under några år pågick forskningsprojektet ”Se mannen – Jesus i israelisk konst”
med bland annat en utställning på Israels museum i Jerusalem. Forskarna ville
undersöka hur judiska konstnärer har förstått och förhållit sig till berättelsen om
Jesus. Naturligtvis med fokus på relationen mellan den judiska och den kristna
förståelsen av Messias, men också mer känsliga ämnen som den korsfäste Jesus och
vem som egentligen korsfäste Jesus.
Judisk-kristna relationer har alltid levt i korsets skugga, vilket får ett stort utrymme såväl i forskningen som i utställningen, liksom Jesu judiskhet.
Trots gemensam bakgrund i heliga texter och kultur kan vi konstatera att långt
fram i modern tid har kyrkan och de kristna hållit judarna ansvariga för Jesu död
och judarna har hållit Jesus ansvarig för århundranden av antisemitisk förföljelse.
Från 200-talet till mitten av 1900-talet var det vanligt att judar betraktade Jesus
med besvikelse och hat och de kristna med rädsla. De refererade till Jesus som ”den
där mannen” och tolkade hans hebreiska namn som en förkortning för ”må hans
namn och minne suddas ut”. Spänningen mellan judar och kristna har naturligtvis
synts i konsten. I det följande vill jag illustrera detta genom tre av de tavlor som
forskningsprojektet lyfte fram.
18 
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Den vandrande juden
Legenden om den vandrande juden förekommer i skrift första gången vid mitten
av 1200-talet och berättar om en skomakare i Jerusalem som skulle ha nekat Jesus
vila under Via Dolorosa-vandringen till Golgata. Skomakaren, och i senare versioner Pilatus dörrvakt, ska enligt legenden ha sagt till Jesus: ”Gå din väg, gå din väg”.
Jesus ska då ha svarat: ”Jag går, men du ska stanna kvar tills jag kommer åter”.
Sedan den dagen har, enligt legenden, den vandrande juden irrat runt i världen
som en osalig ande. Legenden har använts som ett sätt att försöka förstå och legitimera judarna som ett folk som flyttar från land till land och att detta flyttande

Oljemålning ”Den vandrande juden” av Samuel Hirszenberg från år 1899.
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skulle bero på deras oroliga själar, vilket tolkas som ett straff för att de skulle vara
ansvariga för Jesu död. Och ett skäl till att judar i många kristna länder inte har fått
en permanent boplats och inte heller varit välkomna som fullvärdiga medborgare.
På oljemålningen ”Den vandrande juden” av Samuel Hirszenberg från år 1899
(se bild 1) framställs skomakaren utan skor springande i en skog av kors. På marken mellan korsen ligger en mängd döda människor, pogromernas offer i alla tider.
Längst bak i bilden syns tre nakna kors, Golgata kors, som mannen flyr från. Målningen är ett uttryck för hur det judiska folket och judisk tro lever i korsets skugga.
Jesus på korset
Även på oljemålningen ”Den gula korsfästelsen” av Marc Chagall från år 1943 (se
bild på tidskriftens omslagssida!) syns han, den vandrande juden. Fast han inte
är i centrum, finns han där. Centrum i bilden är någon annan. Han sitter i moder
Marias famn som ett judiskt flyktingbarn och hänger som korsfäst med bönekapseln, Tefilin, istället för törnekrona på huvudet.
Chagall vill, mitt under brinnande världskrig och pågående förintelse, påminna
världen om den judiske Jesus. Lika centralt som Jesus på korset är den i grönt,
livets, mognadens och hoppets färg, profetiska bokrullen, vilken tycks vara fäst vid
Jesu högra hand. Den välsignade handen. En ängel blåser i vädurshornet, Shofar,
samtidigt som den håller ett tänt ljus. Ängeln påminner genom att blåsa i Shofaren
om Guds förbund med judarna, om ett nytt år, om bättre tider, om den messianska
tiden. Det levande ljuset som i mörkrets tid visar på hoppet i en mörk värld.
Längst ner i målningens vänstra hörn syns orons vilda hav. Här sjunker en båt
och människor drunknar samtidigt som längst till höger världens folk genom den
judiske Jesus ber för livets seger. Båten, S/S Struma, torpederades på Svarta havet
av en sovjetisk ubåt den 5 februari 1942. Ombord fanns över 800 judiska flyktingar
på väg till Palestina.
En jude reser stegen som binder samman korset med bokrullen. Samhörighet,
inte splittring. Gemenskap, inte fiendskap. Allt framställt av Chagall med en bakgrund av olika gula nyanser, på samma gång färgade av en värld i brand och solens
klara sken.
Jesus undervisar i Kafernaums synagoga
Oljemålningen ”Jesus undervisar i Kafernaums synagoga” av Maurycy Gottlieb
1878–79 (se bild 3) är annorlunda än de andra två bilderna. Här finns inget av konflikten mellan judar och kristna, möjligen finns det i åhörarnas gester och blickar
ett ifrågasättande av det som Jesus säger eller snarare vem han är.
Evangelisten Markus berättar att församlingen ”överväldigades av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som de skriftlärda” (1:22). Här vill
konstnären framhäva den judiske Jesus som en stor lärare.
Gottlieb levde i Polen omgiven av kristen kultur och brottades med hur man
som jude skulle kunna leva där. Hans lösning är att han tänker att Jesus står för ett
universellt kärleksbudskap, vilket innebär att det inte finns någon praktisk skillnad
mellan att vara jude eller kristen i Polen.
Jesu står i talarstolen i en synagoga som har drag av ett romerskt tempel. Han är
klädd i bönesjal, Tallit, och framför honom ligger bokrullen som han precis har läst
ur. Hans båda armar är höjda till bön och händerna kupade. En urgammal judisk
20 
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böneställning, öppna armar som markerar att den bedjande är öppen för Gud, för
kommunikation, för att be och få, ge och ta emot, där de kupade händerna blir en
skål för mottagandet av Guds nåd. Hans ögon ser snett uppåt mot himlen, i kristen
konst ett typiskt sätt att uttrycka bön.

Oljemålning ”Jesus undervisar i Kafernaums synagoga” av Maurycy Gottlieb 1878–79.
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En fundersam skriftlärd lyssnar till Jesu i Kafernaums synagoga (Maurycy Gottlieb
1878–79).

Från den kristna traditionen har konstnären även hämtat glorian runt Jesu
huvud. Bland åhörarna finns män och kvinnor i alla åldrar. Här finns den fundersamme skriftlärde som bokstavligen sitter vid Jesu fötter. Här finns kvinnorna på
sin läktare. En kvinna sitter bland männen, längst ner till höger i bild. Hennes kläder är röda, kärlekens färg. Hon håller händerna i from bön, hennes ögon sneglar
på Jesus. Vem är hon? Maria Magdalena?
I ett brev strax innan Gottleib dog uttryckte han att hela hans konstnärsliv hade
haft ett enda syfte; att bidra till tolerans och försoning mellan judar och kristna i
deras gemensamma land Polen. Forskningsprojektet ”Se mannen – Jesus i israelisk
konst” visar tydligt på det gemensamma arvet från Abraham över Mose till Jesus
och vilken kraft som ligger i konsten att förändra och tolka våra liv i världen. 
Jan-Olof Aggedal, Lund
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Make hummus not walls
– en personlig berättelse från innanför muren
Sofia Tyrberg
master vid Försvarshögskolan i Stockholm,
student på Birzeit University i Ramallah
Söndag 22 december 17
I Domkyrkoforum i Lund
(ingång från Domkyrkoplatsen)
Arrangör:
Lundakretsen av
Svenska Jerusalemsföreningen

Information:
Kristina Lindström
tfn 070 – 21 36 607

JULKOLLEKT TILL BETLEHEM
Har församlingsrådet i din församling beslutat om
vart julkollekterna ska gå i år?
Den Gode Herdens skola finns väl med som ett ändamål?
Kolla gärna! Kollekt till dagens Betlehemsbarn under
julen känns alltid särskilt bra.
Tack från elever och lärare på skolan!
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/20
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Cry for Hope
- en uppmaning från palestinska kristna
Kairos Palestina och Global Kairos for Justice är en världsvid kristen
koalition, född som ett svar på Kairos Palestinas dokument ”Ett sanningens ögonblick – ett ord av tro, hopp och kärlek från hjärtat av palestinskt
lidande”. Tillsammans utfärdade de i somras en brådskande appell till
alla kristna, till kyrkosamfund och ekumeniska organisationer.
- Vi gör detta tillsammans med engagerade kristna i Palestina och i hela
världen. Detta är en uppmaning till
ett kraftfullt agerande i en fråga som
vi ser relaterar till grundläggande
värderingar i vår kristna tro, skriver
undertecknarna patriarken Michel
Sabbah och Rifat Kassis, generalsekreterare för Global Kairos for Justice.
Rifat Kassis, general- Michel Sabbah,
När staten Israel 2018 antog den
sekretare för Global
patriark, emeritus,
nya grundlagen om Israel som det
Kairos for justice
ordförande för Kairos
judiska folkets nationalstat innebar
Palestina
det en legalisering av den institutionella diskriminering i Israel och på
de palestinska områdena som berövar palestinierna deras rätt till liv, levebröd och
en framtid i sitt land. De senaste utspelen från den amerikanska administrationen
ger stöd till Israels pågående projekt att ta kontroll över hela Palestina.
Bosättningar är inte längre illegala
Bland dessa utspel finns 2018 års beslut att flytta den amerikanska ambassaden
till Jerusalem, uttalandet 2019 där den amerikanska regeringen meddelade att de
inte längre betraktar bosättningar ”som stående i strid med folkrätten” samt 2020
års vision för ”Peace to Prosperity.” Uppbackade av USA och stärkta av det verkningslösa sätt på vilket det internationella samfundet besvarade initiativet, har nu
Israels nytillsatta koalitionsregering berett väg för en full annektering av omkring
en tredjedel av den ockuperade Västbanken, inklusive Jordandalen.
Bonhoeffer om nazism och judeförföljelse: Förnekande är en bekännelsefråga
I uppropet sägs bland annat att alla enskilda kristna och samfund borde engagera
sig i en process av studier, reflektion och bekännelse, och fortsätter:
- När vi nu står inför detta kairos (”ett speciellt ögonblick”) uppmärksammar vi
det förpliktigande arv vi fått av dem som ställts inför akuta omständigheter och
kriser före oss. År 1933 deklarerade den tyske pastorn och teologen Dietrich Bonhoeffer att nazistregimens förnekande av judars rättigheter, och statens inblandning i religiösa frågor, hade placerat Kristi kyrka inför en bekännelsefråga, status
confessionis.
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I den så kallade Barmendeklarationen från 1934 slogs det fast att kyrkosamfundens skyldighet är att stå upp emot orättvisa och att otvetydigt motsätta sig
tyranniets ideologier. År 1964 slog Kyrkornas Världsråds förste generalsekreterare,
Willem Visser´t Hooft, fast att rasism, likväl som apartheid, utgör en status confessionis (bekännelsefråga) för kyrkosamfunden.
Vita kyrkor i Sydafrika suspenderades 1984
Kyrkornas Världsråd följde upp sina ord med handling och förverkligade 1969 sitt
modiga och långtgående Program för att Bekämpa Rasismen, (PCR, Program to Combat
Racism). År 1977 deklarerade Lutherska Världsförbundet att ”apartheid försatte
kyrkan i status confessionis”, och 1984 suspenderade man de vita lutherska kyrkor i
Sydafrika som praktiserade apartheid. På samma sätt deklarerade World Alliance
of Reformed Churches (WARC) 1982 apartheid som oförenligt med kristen tro och
suspenderade de medlemskyrkor som praktiserade rasistiskt åtskiljande.
Ingen tid för ytlig diplomati
Kairosdokumentet från år 2009 inleds med orden: ”Som kristna och som palestinier
ropar vi till våra kristna bröder och systrar i världens alla kyrkor”.
Nu riktas ett rop till bröder och systrar över hela världen.
I uppropet uppmanar undertecknarna kristna i världen att bland annat ta ansvar
för följande:
• Initiera processer på lokal, samfunds- och ekumenisk nivå som uppmärksammar detta sanningens ögonblick, detta kairos, och de krav på skyndsamma och verksamma åtgärder mot förnekandet av palestiniernas rättigheter
och missbruket av Bibeln.
• Studera och dekonstruera de teologier och den tolkning av Bibeln som har
använts för att rättfärdiga förtrycket av det palestinska folket. Erbjud teologier som med profetisk röst kräver en inklusiv vision för israeler och palestinier, som bekräftar att Gud skaparen är full av kärlek, nåd och rättvisa – inte
av diskriminering och förtryck.
• Kräv av regeringar och internationella institutioners världsorgan att med
hjälp av politiska, diplomatiska och ekonomiska medel stoppa Israels brott
mot de mänskliga rättigheterna och folkrätten.
• Bekämpa antisemitism genom att arbeta för rättvisa och mot antijudiskhet,
rasism och främlingsfientlighet; motsätt er likställandet av kritik av staten
Israel med antisemitism.
• Ge stöd till initiativ som inkluderar israeler och palestinier, samt till interreligiösa partnerskap som bekämpar apartheid och ockupation och skapar
förutsättningar för att arbeta tillsammans för en gemensam framtid av ömsesidig respekt och värdighet.
•
Kom och se verkligheten i Det Heliga Landet! Se med medkänslans blick på
det palestinska lidandet och stå i solidaritet med de religiösa och sekulära
gräsrotsinitativ som utmanar ockupationen och arbetar för en rättvis fred. 
Lars Micael Adrian
Hela texten finns på www.cryforhope.org
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/20
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Kommentarer till ovanstående text

Tre svenska röster och en judisk
Kända internationella teologer som Jürgen Moltmann och Alan Boesak
har ställt sig bakom Cry for Hope.) I Sverige har tre framstående ekumeniska ledare ställt sig bakom skrivningarna.

Pastor i Pingströrelsen
och författare, verksam
i Bjärka-Säby

Peter Halldorf pastor, författare och grundare av den
ekumeniska kommuniteten Bjärka Säby uttrycker sig på
följande sätt:
"Israels och profeternas Gud förblir de förtrycktas Gud.
Det rop ur förtryck och förtvivlan som når oss från våra
palestinska bröder och systrar är ett rop om förbarmande,
som uppfordrar varje vän av Det Heliga Landet att lyssna,
reagera och handla."

Eva Brunne, ledamot i Kyrkornas världsråds centralkommitté, senior biskop, hänvisar till kyrkornas globala process för rättvisa och fred:
”Vi behöver handling, förbön, ögon att se och öppna
händer att visa solidaritet med palestinska systrar och
bröder. Tillsammans med den världsvida kyrkan fortsätter
vi att be: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.”

Biskop emerita
Eva Brunne

SWISHA
din gåva nu på nummer 123-2182723!
Något meddelande behöver inte skrivas – allt går till
Den Gode Herdens skola.

Varmt tack!
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Ärkebiskop emeritus
KG Hammar

Robert Herbst, advokat och
ledare i Jewish Voice for
Peace, USA

KG Hammar, tidigare ärkebiskop, målar en fredsvision:
”Eftersom min kristna tro är rotad i visionen om
Shalom, fred, hos profeterna i det gamla Israel och
är genomsyrad av deras fasta tro att vägen till fred
stavas rättvisa och ickevåld, så är det en fråga om
denna min tros integritet att ställa mig bakom Cry
for Hope: ett upprop till beslutsam handling.
Jag gör det i uppriktig kärlek till båda folken och
i övertygelse om att den nuvarande politiken som
förs av den israeliska regeringen och den amerikanska administrationen oundvikligen leder till en
apartheidstat.
En sådan apartheidstat är den totala motsatsen
till Shalom och därför lika skadlig för både förtryckta och förtryckare. Kristna och kyrkor över hela
världen måste välja vilken väg till fred som de vill
stödja: ’fred’ som underkastelse under Imperiet eller
fred i andan av Shalom, som innefattar rättvisa och
jämlikhet för alla i en ickevåldskultur.”
Robert Herbst, advokat och ledare i Jewish Voice for
Peace, USA manar till ickevåld:
”Efter att ha läst uppropet Cry for Hope välkomnar
jag dess uttalande att förtryck av det palestinska
folket är en synd som inte längre kan tolereras, och
att kristet stöd för sionistisk ideologi som tillåter ett
folk att förneka ett annat folk deras mänskliga rättigheter inte är förenligt med kristen tro.
Det är också oförenligt med judisk tro - oförenligt med de moraliska och religiösa principer som
judendomen har omfattat i årtusenden. Det är därför som jag ställer mig bakom Cry for Hope från mitt
amerikansk-judiska perspektiv.
Skapandet och vidmakthållandet av en apartheidstat och förtrycket av den inhemska palestinska
befolkningen som åtföljer detta, må ha förorsakats
av israeliska judar och understötts och underlättats av amerikanska judar och amerikanska kristna
tillsammans, men det är inte mera ”judiskt” än det
är ”kristet”.
Även om jag välkomnar uppmaningen att studera
situationen för dem som är omedvetna om vad som
sker på marken i Israel/Palestina, och kallelsen att
befria förtryckarna likaväl som de förtryckta, så är
det hög tid att handla.

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 3/20
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UPPROP

Motverka Corona i Betlehem!

I två artiklar i detta nummer beskrivs hur Den Gode Herdens skola med personal
och elever drabbats i spåren av Covid-19.
Tack vare engagemang och kreativitet hos skolledningen har undervisningen
kunnat fortsätta på distans.
Det som är orosmolnet är ekonomin. Frågan är hur länge vi kan driva skolan i
samma omfattning som i dag.
En stor del av elevernas föräldrar är som de flesta i Betlehem verksamma inom
turistnäringen. Den är helt borta nu och allt är avbokat en lång tid in på nästa år.
Det betyder skyhög arbetslöshet i betlehemsområdet, vilket får till följd att föräldrarna inte kommer att kunna bidra till skolans ekonomi genom elevavgifterna,
vilket motsvarar ett bortfall på ca 50% av skolans intäkter.
Även här hemma påverkas intäkterna för skolan då ungefär hälften av det vi
samlar in till skolan kommer genom kollekter. Nu firas färre gudstjänster med färre
deltagare och därmed färre och mindre kollekter.
Därför vädjar vi nu till er som skolans vänner att göra det ni kan för att lindra
detta ekonomiska bortfall.
Alla bidrag, små som stora, är lika välkomna!
Tack för det ni vill ge så att Den Gode Herdens skola kan fortsätta i oförminskad
skala och vara en skola för fred och en god grund för elevernas framtid!
Styrelsen för Svenska Jerusalemsföreningen gm
Ordförande Jan-Olof Johansson

Kollekt till Betlehem

(kan läsas upp i kyrkan inför kollektupptagningen)

Dagens Betlehemsbarn hoppas på fred!
På Den Gode Herdens skola i Betlehem går 350 flickor och några pojkar från förskola till och med gymnasiet. De säger att deras drömmar formas där i hopp om
en framtid i fred.
Skolan är en öppning både mot framtiden och omvärlden då Betlehem idag ligger bakom en säkerhetsbarriär av mur och stängsel. Idag är Betlehem dessutom
mycket påverkat av Corona-krisen. Men skolarbetet fortsätter digitalt när skolan
inte kan hållas öppen.
Den Gode Herdens skola är en Skola för fred där man får lära sig att leva tillsammans oavsett tro och religiös övertygelse.
Tack för den gåva ni vill ge för att Den Gode Herdens skola ska kunna fortsätta
att vara ”världens bästa skola”, som eleverna tycker, och en skola för rättvisa och
fred!
Växjö, Umeå och Alingsås hösten 2020
Jan-Olof Johansson
Ordförande, biskop emeritus
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Anna Hjälm
sekreterare

Göran Rask
kassaförvaltare
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Vill din församling/grupp få information om
Den Gode Herdens skola i Betlehem?
Under 2020 är följande personer från Svenska Jerusalemsföreningen beredda att, i
mån av tid och möjlighet, besöka församlingar och grupper i Svenska kyrkan eller
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 och SJF:s vice ordförande;
Anna Hjälm, SJF:s sekreterare och för närvarande handläggare på Kyrkokansliet i
Uppsala samt tidigare utsänd av Svenska kyrkan till Kyrkornas Världsråd i Jerusalem, bor i Umeå; Kjell Jonasson, ledamot i SJF:s styrelse och tidigare utsänd av
Svenska kyrkan till den lutherska kyrkan i Jerusalem och då SJF:s representant i
Det Heliga Landet, bor i Sollentuna; Göran Rask, SJF:s skattmästare och tidigare
Svenska kyrkans Regionsekreterare för Mellanöstern, bor i Alingsås; ordföranden
i lundakretsen komminister Kristina Lindström, Lund samt Lars Micael Adrian
denna tidskrifts redaktör och boende i Lund.
Enklast är om kallelserna går till de personer som bor geografiskt nära.
Ersättning för föredraget kan vara en frivillig gåva som skickas direkt till SJF
Bg 401-3330, samt reseersättning direkt till talaren för tåg/buss eller bil – 1:85 kr/
km. 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
Kristina Lindström....... kristina.lindstrom@comhem.se
Lars Micael Adrian...... modgun@telia.com

Vill Du bli fadder till en av klasserna 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.
Pengarna går inte direkt till eleverna utan till skolans verksamhet. Du får uppgift om vilken
klass du är fadder för och du kommer att få brev från klassen någon gång i terminen och
kan själv skriva till den.
Fyll i talongen nedan och skicka den till Ulla-Stina Rask (adress se sista sidan). Hon kommer
då att ta kontakt med dig och ge dig mer information.

Ja, jag vill bli fadder:
Namn�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adress������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tel............................................................. E-post����������������������������������������������������������������������������������

Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen
Gåvor från 1 september 2019 till 31 augusti 2020.
Jämfört med motsvarande period 2018/2019
Medlemsgåvor
Faddergåvor
Gåvor till skolan
Skolan, minnesgåvor
Skolan, födelsegåvor
Testamentsmedel
Gåvor till sjukhuset
Övriga gåvor
Kollekter
Summa:

31/8 2020
70 000
250 820
567 496
146 823
33 900
0
3 600
23 150
1 809 401
2 905 190

31/8 2019
58 250
245 130
727 503
85 546
54 510
0
800
20 000
1 750 631
2 942 370

MINNE
Sven-Erik Graneskog, Tore Andersson, Gullan Petersson, Börje Johansson,
Ingmar Eneborg, Ingvar Dominique, Margareta Liebisch, John Andersson,
Ingeborg Furberg, Jan Skoog, Inga-Britta Hultgren, Göran Mörner,
Gunnar Sibbmark, Maja Johansson, Östen Hallenberg, Gunilla Warting Falk,
Rune Andersson, Tord Simonsson, Lars-Åke Lundberg, Lotta Linge,
Jochen Martin, Wajlet Wennerot, Patrick van Bladel, Sten Bergman, Ulf Carlsson,
Ingrid Johansson, Simon Redegard.
HÖGTIDSGÅVOR
Krister I:son Lundin, Kajsa Wejryd, Tryggve Mettinger, Sofija Pedersen,
Günther Liebisch, Tom McCarthy, Margareta Gunnarsson, Håkan Persson,
Jan-Olle Wikström, Sven Hedenrud, Rigmor Palm Rylner, Ingemar Eyton,
Ulla Ståhl, Rolf Jarlshammar, Stefan Eriksson.
Brudparet Hasselberg.
Bröllopsdag Margareta och
Alf Johansson.
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Viktig information till gåvogivare:
Vill du ha gåvobevis med e-post?
Vi är tacksamma att så många sänder
in gåvor för uppvaktning vid högtidsdagar, och i stället för blommor
vid dödsfall! Vid dessa tillfällen postar
vi ett gåvobevis med tack för gåvan.
Glöm inte skriva vart gåvobrevet ska
sändas.
För att kunna ge en bättre och snabbare service, när papperspost tar allt
längre tid, och samtidigt spara utgifter
för porto, kuvert och förtryckta gåvoblanketter, kan vi även sända gåvobevis i pdf-format med e-post antingen
till dig som givare eller till berörda
personer.

Om du vill att vi sänder gåvobevis med
e-post i stället för papperspost:
Skriv till sydvind@gmail.com och uppge till
vilken e-postadress gåvobeviset ska sändas!
Vi har förtryckta gåvobevis men du kan
också själv formulera en kort hälsning som
vi lägger till, och du får en färdig pdf att själv
skriva ut, eller vi sänder den med e-post till
den adress du önskar. Skriv vad gåvan avser
och vem/vilka som är givare.
Obs att detta bara är ett erbjudande till
den som vill – naturligtvis skickar vi gärna
ut gåvobevis även med vanlig post i fortsättningen! Låt oss också veta om ni vill
att vi bifogar ett nummer av tidskriften till
mottagaren!



SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGEN
Du har möjlighet att ge Din gåva regelbundet via autogiro!
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 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)............................................................
Ort, datum och underskrift..................................................................................................................................................

POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på framsidan (ej adressidan).
Adressändringar och retur till
Ulla-Stina Rask
Arrendegatan 16
441 56 Alingsås.

Glöm inte att meddela ny adress när ni flyttar!

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: +972 537 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 0727-43 82 41, e-post: modgun@telia.com
Ansvarig för fadderbarnsverksamhet, 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 070-213 66 07,
e-post: kristina.lindstrom@comhem.se

Årsavgiften, som ger rättighet att få tidskriften är minst 150 kr.
Engångsbelopp 3 000 kr.
Plusgiro 20 69 - 3 • Bankgiro 401-3330 • Swish 123-218 27 23
ISSN 0346-2307

Tryck och layout: CA Andersson, www.caandersson.com

