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I 30 år har vi arbetat för fred mellan judar och palestinier 

Ordföranden har ordet 

Det är dags att sammanfatta vårt jubileumsår. Vänföreningen, som sett så många människor arbeta 
för Fredsbyns och fredens sak med kraft och engagemang under 30 år har fortfarande samma 
inriktning: att informera om byns fredsarbete och att samla in pengar till dess verksamhet. När vi i 
början av detta år gick ut med uppmaningen till medlemmarna att vara extra generösa med tanke 
på den gåva vi ville ge skolan till önskad renovering dess skolbibliotek, har vi blivit väl bönhörda, 
gåvan kommer att bli 90.000 kronor som överlämnas i december. Skolan är lika gammal som vår 
vänförening, 30 år. Vi gläds med dem att de i höst startat med två åk1-klasser, vilket betyder att 
skolan kommer att fortsätta växa. 

Vi hade först tanken att göra något större av vårt jubileum, men valde så småningom att ha ett lite 
mindre seminarium den 9 november med Per Jönsson från Utrikespolitiska institutet, som gav sin 
syn på den aktuella situationen i Israel och om byns fredsarbete kan påverka utvecklingen. 
Diskussion följde med närvarande 20-tal medlemmar som hörsammat vår inbjudan. 

Det är en orolig tid i Israel , som började samtidigt när jag och en liten grupp medlemmar besökte 
byn i början av oktober. De dramatiska händelserna har som alltid sin grund i de decennielånga 
motsättningarna mellan judar och palestinier. 

Eyas Shbeta, byns valde kommunchef, uttrycker någon vecka senare hur den svåra situationen för 
invånarna i byn ännu närmare varandra och gör dem starka. De inser hur viktig deras by är i 
fredsarbetet; de visar sedan 40 år att judar och palestinier kan leva tillsammans i jämlikhet. ”Vi 
fortsätter vårt dagliga arbete med grundskolan, Fredsskolan, Multikulturella centret och 
Ungdomsprogrammet Nadi och ser fram mot att hösten 2016 kunna öppna dörrarna till en 
högskola för freds- och konfliktlösning och med palestinska och judiska studenter från Israel, USA 
och Europa”. Den ”andra generationen” har börjat arbeta för framtidens fredsby. Deras viktiga 
arbete kommer vi att följa framöver. 

Sommaren som gick var sval, men bara 
på ytan. Situationen i Israel och hela 
Mellanöstern är nu helt förändrad. 
Situationen för Israel är än mer utsatt 
och svårförutsedd. Mellanösterns 
verklighet är svår och komplex att 
förstå och därför frodas förenklingar 
och desinformation i våra medier.  

Vi gör skillnad genom att stödja Neve 
Shalom/Wahat al-Salam i dess arbete 
för freden. Tack för att ni gör detta! 
Sprid kunskapen om byns fredsarbete 
till vänner och bekanta så vi blir flera! 

 
Catharina Hjortzberg-Nordlund 
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Möte med grundskolans rektor Carmella Ferber 8 oktober 2015 
Carmella bor i byn Karme Yosef en by 10 minuter från Nswas. Hon hämtar mig i byn och vi 
välkomnas av hennes Saluki-hundar, en egyptisk ras som jag aldrig tidigare sett. Hanne, hona och 
fyra valpar kommer fram. Jag klappar dem gärna, eftersom min egen hund avled för någon vecka 
sedan. Vackert hus och lummig trädgård. Träffar två av Carmellas fem barn. 

Carmella berättar om sina visioner för skolans framtid. I år har två förstaklasser startat 22+22 
elever. Lika många pojkar som flickor och nästan balans mellan judiska och palestinska barn. Om 
detta fortsätter som det är tänkt, behövs en ny skolbyggnad om 3 år! 

När jag frågar om det behövs två lärare i varje klass svarar Carmella att detta är viktigast i första 
klasserna, sedan kan man vara flexibel. En lärare kan ha kunskap i både hebreiska och arabiska. 
Man balanserar hela tiden med ekonomin, får inte fullt ut bidrag från Skolmyndigheten för alla 500 
undervisningstimmarna, vilket gör att man behöver 30% från vänföreningarna för att det ska gå 
runt. Tre nya lärare har börjat denna termin, ingen av dem bor i byn. 

Man vill lära av andra skolor, just nu ”The green village” international school, som enligt Carmella är 
ett intressant exempel man vill lära ifrån för att eventuellt utveckla skolan i NSWAS. The Green 
village unika anda och karaktär utgörs av en lagård med kor och en ekopark byggd av eleverna 
själva under överinseende av lärarkåren. I samarbete med Tel Avivs universitet driver man denna 
jordbruksinriktade skola. 

Carmella berättar om projekt som ligger henne varmt om hjärtat: 

En renovering av skolbiblioteket, som vår vänförening just nu samlar in pengar till att överlämnas 
som vår jubileumsgåva i slutet av året. 

Science lab, som behöver uppgraderas med mikroskop, skelett och annat för att kunna undervisa 
på ett bra sätt i de naturvetenskapliga ämnena. 

Kultur- Mer av musik, dans och teater i skolan. 

Det ska bli intressant att följa fortsättningen. 

Innan vi skiljs åt tar hon mig till en fantastisk utsiktsplats Tel Gezer där solen är på väg ner och 
människor börjar samlas. Historien berättar att Kung Salomo fick denna stad av fadern till Scheba 
när de gifte sig och här har arkeologer grävt fram en hel del. Det enda jag ser är en minnessten. 

Tar farväl av Carmella för denna gång. 

Catharina Hjortzberg-Nordlund 

Under vistelsen i Neve Shalom/Wahat al-Salam samtalar jag med Dafna 
Schwartz i Multikulturella centret, 6 oktober 2015 
Dafna Schwartz tillträdde som chef efter Abbed Najjar i augusti 2012. När Dafna började sitt arbete 
i multikulturella centret i byn berättar hon att det var viktigt för henne att få in mer av andlighet i 
programmet, inte bara att man talade om konflikten. Vi måste följa Bruno Hussars vision som 
fortfarande är stark efter 30 år. Hon vill tillverka nya verktyg för att uppfylla visionen och berättar 
om vägar för att nå detta: 

1) Öppna centret för grupper som söker andlighet. 

2) Starta olika projekt som Massa-Masar eller kvinnor som studerar religiösa skrifter hos de 
olika religionerna. Utveckla det museum som Diana Rizek håller i och där just nu konstnärer 
har en skapande dag kring fred. Senare under dagen deltar jag i den.  
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3) Arrangera aktiviteter för byns invånare runt olika teman, som ofta sköts av den 2:a 
generationen, t ex visas film. 

 
Dafna Schwartz 

Jag ber henne berätta mer om Massa-Masar. Dafna förklarar att detta 
är ett program för judiska, palestinska och kristna ungdomar och 
innehåller möten och expeditioner utomhus som ger dem verktygen 
till ökad kunskap och självförtroende att arbeta med ”den andre”. 
Nyligen var 30 ungdomar tillsammans under 4 dagar. En 16-årig 
deltagare sa efteråt ”Det finns hopp. Detta visar att vi kan leva 
tillsammans, att det inte är så svårt.” 

En 17-årig arabisk pojke sa ”Jag ska berätta för människor att judar 
inte alls är så dåliga – några av dem vill ha fred!” 

Ett annat spännande projekt som Dafna deltar i är Sulha 
(Sulha=försoning), ett fredsprojekt som jag ber henne berätta mer 
om. Man anordnar sedan många år regelbundet möten som samlar 
judar och palestinier i full harmoni, berättar Dafna. 

Tanken som förenar dem, är att de, som barn av Abraham/Ibrahim, delar ett gemensamt öde. De 
söker fred, vill bo i samma land. Det hela började för 12 år sedan mitt under intifadan när terror 
rådde mellan de båda folken – Sulha fredsprojekt föddes. Man lyssnar till varandras berättelser och 
banden som binder oss samman stärks, avslutar Dafna. 

Catharina Hjortzberg-Nordlund 

 

Vänföreningen firade sina 30 år och inbjöd till debattkväll 
Nästan på dagen för bildandet, 7 november 1985, 
lyssnade ett 20-tal medlemmar till Per Jönsson från 
Utrikespolitiska institutet, som gav oss sin syn på 
konflikten mellan Israel och Palestina. Hur ser Per på 
fredens möjligheter och fredsarbetet i Israel? 
Fredsrörelsen hade sin höjdpunkt 1982, sedan dess har 
den inte påverkat politiken i Israel. Per är inte heller 
särskilt hoppfull om att det blir fred och angav en rad skäl 
för detta inte särskilt positiva besked. Han har ännu ej 
besökt byn, men önskar göra det snarast för att ta del av 
byns fredsarbete, som han då kommer upptäcka, tror vi, 
betyder mycket för viljan att inte ge upp, att det en dag 
blir fred. 

Peter Haas ledde sedan en debatt där många frågor kring 
framtidsutsikterna för fred mellan palestinier och judar 
dryftades. Tyvärr kommer troligen konflikten bestå i min 
tid och i mina barns liv likaså, avslutade Per Jönsson 
denna minnesvärda kväll. 

 

Catharina Hjortzberg-Nordlund 

 
Per Jönsson med Catharina Hjortzberg-

Nordlund vid 30-årsfirandet 
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Fader Bruno i sitt första hem  

och bilder från de första åren 

Pionjärerna med Ety och Kent Edlund i centrum 

Doumian - Tystnadens Hus Voltaire och skolbarnen 
planterar träd 

Multikulturella centret 
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Byn på sin kulle... 

...och utsikten från byn med 
hotellet i förgrunden 

Barnen skördar oliver 

Blivande högskolan 

Simbassängen i byn 

Eleverna i byns tvåspråkiga skola - 
Kommer de förändra regionens framtid? 

Blivande högskolan 
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På nytt följer en grupp medlemmar med oss till byn. Och kommer hem, 
nöjda med vad de sett. Dessutom hann de göra utflykter till Jerusalem, 
Galileen, Döda Havet och Tel Aviv.Så här skriver två av resenärerna:  
Lennart Severin: Kyrkoherde emeritus  

Alla åren har jag haft tanken att besöka byn på riktigt. Bara några korta inhopp har det blivit. Nu fick 
jag göra resan med svenska vänföreningen och i sällskap med min dotter Lena och stanna en hel 
vecka. En eftermiddag kunde Lena och jag verkligen ta in Doumia – Sakinah, the Place of Silence. 
När vi tidigare fått möta Anne (nu kring de 90 åren) och hört hennes berättelse om vännen Bruno 
Hussar, byns grundare, då förstod vi tankarna bakom detta märkliga, runda hus där tystnaden talar. 
Vi är alla Abrahams barn, judar, kristna och muslimer och känner berättelsen om Gud/Allah som 
inte är i stormen, jordbävningen eller störtregnet men uppenbarar sig i en stilla susning, en talande  

tystnad. Inne i rummet finns inga symboler, inga hörn, 
bara det runda taket och ett fönster ut mot landskapet. Ut 
mot vingårdar och olivlundar, mot klostret och tätorten 
långt bort.  

Anne gav oss berättelsen om hur Bruno då förhöll sig till 
icke-troende entusiaster som ville ansluta sig till byns 
målsättning för fred och försoning. De ger bara ytterligare 
värde åt byn! Mina tankar går till Dag Hammarskjölds 
stencirkel i Backåkra och andaktsrummet i FN-
högkvarteret. Rummet för tanke och klarsyn till handling. Bruno Hussar 

Ett stycke bortom Tystnadens rum fann vi begravningsplatsen, där tysta stenar talade mycket 
kärleksfullt om vänner som gått före. 

Tack Neve Shalom från Lena och mig  

Lennart Severin 

Bengt Törjas: Språklärare 

Tanken att resa till Neve Shalom var en 
utmaning på många sätt. Den politiska 
situationen har ju varit orolig under lång tid 
och den såg ut att förvärras när dagen före 
avresan närmade sig. Men det var kanske rent 
av med den bakgrunden som resan blev så 
innehållsrik. Nu stod det klart hur otroligt 
viktig byns uppgift var. På olika håll i Israel och 
på Västbanken drabbades människor av våld, 
ett våld som riktades mot ”den andre”, juden 
eller palestiniern. Samtidigt levde man i Neve 
Shalom tillsammans utan att fråga om den 
andre var jude, muslim, kristen eller ateist.  

 
Elever i första klass 

Samtidigt satt barnen vi besökte i andra klass i skolan och lärde sig hebreiska, antingen sitt eget 
språk eller den andres. Samtidigt övade man i en klass in en hebreisk sång för att nästa dag öva in 
en arabisk sång eller så satt man och lärde sig matte med en lärare som var som en orkesterledare. 
Vi, besökare, upplevde glädjen i att hjälpas åt att komma till insikt, antingen om matematikens 
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hemligheter, alfabetens olika krumelurer eller musikens förenande förmåga. Det var detta sätt att 
leva tillsammans som var Bruno Hussars vision om ett samhälle som förverkligades i Neve Shalom. 
Det kan för en utomstående förefalla naivt och blåögt men det var ju lika naivt och blåögt av Nelson 
Mandela att försöka överbrygga motsättningarna i Sydafrika och verka för en försoning. Han 
lyckades och på samma sätt kan man hoppas att Neve Shalom lyckas. 

Bengt Törjas 

En Fredshögskola i vardande; intervju med skolans blivande rektor Nava 
Sonnenschein 
När denna intervju görs med Nava sitter vi på hennes expedition i Neve Shalom/Wahat al Salam. 
Det är en vacker höstdag i oktober 2015. Utanför blommar bougainvillean, solen strålar och det är 
fortfarande behagligt varmt i Israel. Med på vår resa medföljer en liten grupp svenska 
föreningsmedlemmar som just nu njuter av bad i byns 25-meters bassäng. 

Nava tillhör med sin familj dem som bott längst tid i byn. Hennes barn har lämnat byns skola och 
studerar på olika högskolor. Nava leder sedan många år program med seminarier i olika ämnen 
med ”den andre”: judar möter palestinier, ena dagen skolungdomar, nästa kvinnor eller olika 
yrkesgrupper. 

Nu tar längre kurser alltmer upp hennes tid. Ämnena är många. En kurs behandlar resp nations 
litteratur, en annan vänder sig till politiker och samhällsplanerare från två-nationella samhällen som 
Beer Sheva, Jaffa, Ramla, Haifa, Nazareth m fl och pekar på och analyserar konfliktens orsaker, bl a 
kampen om landområden. Alla dessa seminarier och kurser har administrativt legat under den s k 
Fredsskolan. Många av kurserna har fått högskolestatus och Nava och hennes medarbetare leder 
numera också dessa på Israels olika universitet. Nava har själv doktorerat på en avhandling om den 
metodik Fredsskolan utvecklat vad gäller undervisningen för s k facilitators, som har till uppgift att 
leda arbetet i grupper som är i konflikt med varandra. 

Och nu har allt detta arbete utvecklats så att vi står inför starten av en Fredshögskola. 

Nava berättar att det tagit 3 år av 
förberedelser och väntan tills den israeliska 
universitetsmyndighetens godkänt skolan. 
Starten väntas ske hösten 2016 men redan nu 
håller man på att rekrytera lärare till 
skolstarten. Man räknar med 1/3 utländska 
studenter, 1/3 judiska och 1/3 palestinska.. 

Redan när idén om en Fredshögskola dök upp 
hade man kontakt med Universitetet i 
Massachusetts/Boston, som var berett att 
stödja skolan och särskilt uttryckte intresse för 
ett Master-program med inriktning på 
konfliktlösning. En sådan hade universitetet  

 
Peter Haas och Nava Sonnenscein 

redan börjat 1995. Därför kan man räkna med att många av de utländska studenterna kommer från 
USA. Vad är då målet för undervisningen vid högskolan? Nava berättar optimistiskt hur hon ser på 
framtiden: Här kommer att skapas ett akademiskt centrum för freds- och konfliktstudier med 
undervisning och forskning. 

Och, frågar vi Nava, vad är det unika med detta projekt? ”Jo, här i vår lilla by kommer judiska, 
palestinska och amerikanska experter att undervisa studenterna, som får möjlighet att i Israel  



          Avs. Föreningen Neve halom/Wahat al-Salams  
vänner i Sverige 

         c/o Catharina Hjortzberg-Nordlund 
         Ritarvägen 1, 79144 Falun.  
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observera, samla data och forska om konfliktens orsaker.” Men lika unikt, betonar Nava, är att 
denna högskola ligger i ett samhälle med Israels första integrerade, tvåspråkiga och multikulturella 
grundskola, med en Fredsskola som är den första i Israel att stödja jämlika relationer mellan judar 
och palestinier och med ett pluralistiskt, andligt centrum, som samlar de tre världsreligionerna. 

Hur ska man avsluta denna intervju? Jo, naturligtvis med ett varmt ”lycka till” och en förhoppning 
att byns och skolans vänner i världen ska stödja detta unika projekt.                                       Peter Haas 

 
Tack för inkomna medlemsavgifter och gåvor 
och Välkommen våra nya medlemmar. Det är roligt att vi blir flera! 
Sedan början september har kollekt inkommit från Kävsjö pastorat, Gnosjö, Osseby församling, Brottby, 
Frustuna församling, Gnesta, Skärholmens församling, Skärholmen, Nybro Pastorat, Nybro, Norra Billings 
pastorat, Väring, Hedesunda församling, Hedesunda och Vadstena Pastorat, Vadstena. 
Varmt tack! 

 
Så här kan du stödja Fredens Oas 

Alla bidrag till de olika verksamheterna i Fredens Oas är välkomna. Uppvakta vid högtidsdagar med 
ett bidrag. Den som uppvaktas får ett vackert gåvobrev av föreningen. Sänd in ditt bidrag till vårt 
plusgiro i god tid före aktuell dag och glöm inte ange mottagare och text som ska stå på diplomet 
samt när det ska sändas. Medlemsavgiften i vänföreningen är 200:- per år. Ungdomar under 25 år 
betalar 25:-. 

Plusgiro 491 75 58-1, bankgiro 383-3977 

Hoppas att ni Uppskattar detta jubileumsblad och hjälper oss att samla 
in mer pengar till fredsarbetet i Neve Shalom/Wahat al Salam! 

 

Du kan alltid hitta mer information på byns hemsida www.wasns.org eller 

på byns grupp på facebook. 
 

Adressändring: Glöm inte anmäla din nya adress till oss! 

Kontakt: ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund, catharina.hjortzberg@telia.com, 070-5720940 

Fredens Oas - Neve Shalom/Wahat al-Salam 
Munken Bruno Hussar grundade byn 1972, när han en dag fick mark 
av klostret Latrun. Hans målsättning var att araber, judar och kristna skulle kunna leva tillsammans. 
Sedan dess har många palestinska och judiska familjer flyttat in. 

 Barnen lär sig arabiska och hebreiska i skolan 

 Kurser och seminarier för fredlig samexistens anordnas året runt med många deltagare från landet i 
övrigt. Kultur och religion förenas i byn. 

 2016 startar en högskola för freds- och konfliktforskning. 

 Ett hotell välkomnar besökare 

http://www.nswas.com/
mailto:catharina.hjortzberg@telia.com

