
Betlehem 

Här kommer en liten hälsning från Betlehem. Jag tänkte försöka ge er en liten övergripande 
bild av mitt liv i det heliga landet. Tiden här flyger verkligen iväg, vilket är ett bra tecken på 
att jag trivs, men man skulle gärna vilja stanna tiden då och då för att verkligen hinna njuta 
och reflektera ännu mer över saker och ting här. Jag har verkligen hamnat på ett ställe som 
kräver mycket reflektion och bearbetning. Mestadels lever jag mitt liv mellan Jeriko, 
Betlehem och Jerusalem, vilka är städer som verkligen skiljer sig åt. Mer och mer inser jag 
hur lyckligt lottad jag är som kan röra mig fritt, då de flesta palestinier inte kan åka till Israel 
överhuvudtaget, en del har särskilda tillstånd på grund av arbete, eller liknande men då gäller 
det oftast att de är ute ur Israel innan kvällen om de inte har dubbla visum. Vid checkpointen 
är det hårda kontroller och beroende på vilket pass och vilka anledningar man har till att åka 
in i Israel får man sitta kvar i bussen eller gå ut vid kontrollen och det händer att folk inte får 
fortsätta sin resa in mot till exempel Jerusalem.  
  När vi kom ner möttes vi av snön som vi saknade hemma. Kändes lite lustigt, men så var det. 
Det var så mycket snö så det var tveksamt om de skulle kunna komma och hämta oss, och vi 
skulle då fått sova i Tel Aviv, men vi blev i alla fall hämtade, jag och Gunnar, den nya 
platschefen på Sira skola.  

Jag har nu kommit in i livet här och uppgifterna jag har. Jag är på Sira skolan i Betlehem där 
jag hjälper till i huvudsak på engelskalektionerna, men också med bild och idrott. Barnen är 
mellan 6 och 17 år och behoven är olika. Men gemensamt är att de inte hänger med i den 
vanliga skolan på grund av inlärningssvårigheter och sociala problem. Sira skolan arbetar med 
de elever som har sociala och inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter, dyslexi, 
dysgrafi, dåligt minne eller att de allmänt tar längre tid på sig för att lära sig saker. Det finns 
ingen annan skola likt Sira skolan i hela Palestina som arbetar med barn med speciella behov 
som de gör, och de får därför även fungera som ett föredöme och utbildningscenter för andra 
institutioner. Sira skolan finns även i Jeriko, dit jag åker varje onsdag för att hjälpa till. I 
Betlehem är alla lärarna kristna och i Jeriko är både lärare och elever muslimer, eftersom det 
knappt inte bor en enda kristen i hela staden. Jag är även två dagar i veckan på Sabeel,	  ett 
befrielseteologiskt center i Jerusalem som arbetar för palestiniernas rätt i samhället.  

Vägen till Jeriko är lika intressant varje gång då man verkligen får en bild av situationen 
genom att bara ta in vad man se under resans gång. Det är en händelserik resa på en timma, 
där man passerar såväl israeliska bosättningar som beduinbyar. Vi åker alltid på den enda 
vägen som palestinierna får åka på dit eftersom chauffören är palestinier. Denna väg är väldigt 
bergig och krokig, trodde aldrig Palestina/ Israel var så kuperat innan jag kom hit, nästan så 
man blir lite åksjuk. Utmed vägen ser vi bosättningar strategiskt på höjderna samtidigt som vi 
ser palestiniernas hem i dalarna. På vissa ställen ser vi även beduinbyar utmed motorvägen, 
vilka lever ett väldigt enkelt liv. Det ger en speciell känsla när man utmed en sträcka av 
motorvägen som trafikeras av både israeler och palestinier ser en kille komma ridande på en 
åsna samtidigt som man ser israeliska fina bilar och palestinska skrotbussar, tre väldigt olika 
levnadsförhållanden möts på ett och samma ställe. Att ena bilen kan köra fritt medan den 
andra inte får köra utanför en mur, och uppepå detta ständigt kontrolleras och ifrågasätts 
genom israeliska kontroller inne i sitt eget land är en tanke som är svår att vänja sig vid. Israel 



har inte bara koll på gränserna utan har full koll på varenda gata i Palestina för att hålla läget i 
schack. De flesta varor kommer från Israel och de kan när som stänga av allt från elektricitet 
och vatten till vägar. Det gäller att palestinierna sköter sig om de ska få behålla ett någorlunda 
drägligt liv. Palestina är indelat i 3 olika zoner, A, B och C zoner. Av Palestina totalstyr Israel 
över 60 % på grund av olika anledningar. B zoner styrs av båda Israel och Palestina och A 
zonerna sägs styras av Palestina men Israel äger ändå marken under det översta jordlagret som 
i resten av Palestina och har det yttersta ansvaret och kontrollen och kan när som gå in och 
göra precis vad de vill. Palestinierna lever verkligen i skuggan av ockupationen med daglig 
diskriminering av en större makt som bryter mot internationella lagar.  
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På utflykt med barnen i Jerico, i bakgrunden Frestelsens berg. 

  

 

 

 

 



Påväg till Jerico från Betlehem

  

 

 



Igår besökte vi en palestinsk by strax utanför Jerusalem i Palestina som är omringat av fem 
bosättningar. Byn lever under Israelisk kontroll, och sedan osmanska riket har familjen ägt 
gården och marken. Israel har genom historien attackerat dem på olika sätt, bränt ner deras 
träd och hotat dem med vapen att flytta. Anledningen är att de vill använda marken för 
bosättningarna och nya vägar. Trots att de en gång brände ner gårdens papper och dokument 
kunde de bevisa inför den internationella domstolen i Israel att de ägde gården medan Israel 
inte kunde bevisa något ägandeskap. Sedan den internationella domstolen inrättades kan Israel 
inte längre attackera dem på samma sätt. När muren är färdigbyggd kommer deras by vara 
isolerad från både Betlehem och Jerusalem. Elektriciteten och vattnet har Israel blockerat till 
dem så elektricitet gör de på egen väg och använder sig av regnvattnet. Eftersom de inte 
längre är tillåtna att bygga på marken har de börjat bygga under marken istället. Det flyttar 
ständigt ut nya bosättare till Palestina som tar mark från palestinierna, och om byarna inte 
odlar marken blir det statlig mark som Israel fritt kan använda, och när det blir statsmark 
används det inte så att hela befolkningen får nytta av det utan bara judarna. Av denna 
anledning har denna gård valt att öppna upp sin gård för besökare för att komma och se hur 
palestiniernas levnadsvillkor ser ut. De startade ett odlingsprojekt för att ännu mer koppla 
samman människor med verkligheten och varandra. Hit kan volontärer komma från hela 
världen och arbeta och ta del av deras liv. De anordnar sommarläger för palestinska barn, de 
låter barnen använda sin kreativitet för att uttrycka sig och de vill ge barnen hopp om att 
aldrig ge upp. De anordnar även datorkurser för kvinnor i muslimska byar för att hålla 
utvecklingen vid liv. De anordnar även skördeläger och utbildar i alternativ energi, ekologisk 
odling och brunnborrning. Även om familjen har intyg som Israel kräver så kommer de på 
andra anledningar till att de inte ska få bo kvar. Om Israel vill göra om marken till statsägt 
land måste den tillgodoge hela befolkningen och inte bara vissa. På varje plats där det finns en 
palestinsk by byggs det bosättningar. Familjen finner dock sin styrka och vilja att kämpa 
vidare i sin tro och i bibeln. En av dem som bodde där sa” Att älska sina fiender är det 
viktigaste vi kan göra. Det betyder inte att vi accepterar vad de gör men att älska och vända 
andra sidan till är ett sätt att visa hur fel den andre handla och för att kunna få till en 
förändring. Att älska sina fiender är att utmana och konfrontera det som är fel, att stå upp för 
det man tro på är att visa styrka. När man bryter en ond cirkel kan man få den andra förvirrad 
och att tänka till.” Givetvis finns det fredskämpar på båda sidor, men det kan också vara 
väldigt olika vad man anser vara en lösning på situationen, beroende på vem man frågar. 



 

Muren som slingrar sig genom Betlehem och stänger in människorna. 

 

Jag har även hunnit med att vara lite turist i Jerusalem, staden med de stora kontrasterna, och 
sett mig omkring i gamla stan. Detta må ja säga vara en ytterst speciell och komplex stad. Det 
är inte bara motsättningar och stridigheter Israeler och Palestinier emellan, då palestinierna 
lever under stor diskriminering inom alla områden i staden och även tvingas fly då bosättare 
på olika sätt ockuperar områden som är avsedda för dem. Det finns även problem muslimer 
och kristna emellan precis som i Palestina eftersom de kristna utgör en väldigt liten procent, 
och då känner sig klämda av muslimerna som vill leva på sitt vis och mer och mer inför 
muslimskt tankesätt hos de styrande. Även mellan judar och judar, muslimer och muslimer, 
kristna och kristna råder det inte alltid goda relationer eftersom tankesättet dem i mellan kan 
skilja sig markant. Trots att alla religionerna anser att fred är något de betonar, så är det just 



fred och samförstånd som verkar vara det svåraste att uppnå i staden. Klyftorna fördjupas hela 
tiden mellan dem men det är också allt fler som börjar arbeta för fred och samförstånd.  

Bosättare som bygger ovanpå palestinska hus i gamla stan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klagomuren 

 

Uppståndelsekyrkan  

  



Utkik över Klippmoskén, Al- aqsa moskén, Västra muren, Olivberget och Getsemaneträdgården 

  

 



På torsdagskvällarna går jag till Baptistkyrkan på bibelstudier, där jag träffat många trevliga 
människor. På söndagarna går jag oftast till Lutherska kyrkan alldeles intill Födelsekyrkan. 
Det är väldigt intressant hur man träffar människor här, man behöver inte vara orolig för att 
inte ha något att göra här. Det är alltid fullt upp, har träffat många trevliga människor som vill 
ta hand om mig och visa mig runt. Människor här är väldigt trevliga, varma och 
omtänksamma. Israel/Palestina må vara den mest fascinerande platsen i världen samtidigt som 
det är här som den mest komplexa situationen i världen finns. Om man vill förstå läget måste 
man vara insatt i både religion och politik.  

Hjälpsändning från FN till Betlehem

 	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 



Huvudgatan i Betlehem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  


