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Ordföranden har ordet    December 2016 
Det kom ett brev från byns borgmästare Adnan Manaa häromdagen som jag vill delge er. 

”Varje kväll sänder TV bilder av ohyggligheter som sker i vår region, från Syrien till Irak. Tusentals 

civila har dödats och många fler skadats. Miljoner människor har blivit hemlösa. Mot denna bild av 
mörker fortsätter vårt lilla samhälle att bevisa att två folk, inbegripna i en bitter nationell konflikt, 

kan leva tillsammans och gemensamt utveckla ett samhälle för att uppnå social förändring.  

I vår strävan att skapa ett samhälle för båda folken, har vi lyckats beundransvärt väl. De 60 familjer 
som bor här har satsat för en framtid i NSWAS genom att bygga sina hem här. Många av barnen 
som har vuxit upp i byn söker nu själva medlemskap. I år har några av dessa tillsammans med flera 
nya familjer börjat ordna för sina hus i byn och totalt planeras för en infrastruktur för ytterligare 93 
familjer. För detta behöver vi förvärva ytterligare land eftersom så många har uttryckt en önskan 
att leva i Fredens oas. 

Att skapa ett samhälle där judar och 
palestinier lever tillsammans räcker 

inte för att få en verklig förändring i 
landet. För att nå detta lägger vi nu 

tonvikten på vårt utbildningsarbete 
utanför byn. Fredsskolan har haft stor 

framgång i sitt arbete med olika 
fackmänniskor, som samhällsplanerare, 

politiker på uppgång, lärare, 
miljövårdare. Samarbetet med 
israeliska högskolor har fördjupats.   

Grundskolan fortsätter arbetet med sin utveckling. För andra året i rad har man nu tagit in två 
förstaklasser. Eleverna uppgår till 228 och kommer från 19 kommuner. Skolbiblioteket renoveras 
och skolan har nu statligt stöd vilket ger något ökade bidrag. 

Vi ser med glädje att de tvånationella skolorna i Israel har utökats till sex stycken. Under 2016 har vi 
haft ett berikande samarbete med lärare från Hagar/Hajar skolan i Beer Sheva. 

Multikulturella centret har haft ett intensivt första halvår, men har just nu en övergångsperiod. 
Efter Dafna Karta Schwarz har Rajah Danaf övertagit ledarskapet och nu planeras för nya projekt 
och aktiviteter. 

Som ett mått på byns inflytande ser vi intresset från regionen och utanför den. Detta år har 
hundratals grupper från Israel och utlandet besökt byn. Flera konferenser har hållits här. Den 
främsta är kanske ”Kvinnor våga fred” med Nobel-fredsprisvinnaren Leyah Gbowee och franska 
ambassadören Hélène Le Gal. Flera av byns medlemmar har kallats att tala på internationella 
konferenser i UK, Tyskland, Schweiz och Thailand. 

NSWAS utvecklas fortlöpande och vi uppfyller därmed den önskan som byns grundare Bruno Hussar 
uttryckte i sin biografi: ….att skapa en liten by, där människor från olika grupper i vårt land lever, 
med målet att ”skapa en fredsskola”. Människor ska komma från hela landet för att möta den 

”andre” och bygga broar av tillit, respekt, ömsesidig förståelse och om möjligt vänskap.”  
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Jag blir varm i hjärtat när jag läser detta och uppmanar er alla att fortsätta ert stöd till NSWAS 
viktiga fredsarbete. Jag hoppas vi ses på konserten som Daniel Barenboim ger med sin orkester 

bestående av judiska och arabiska musiker. Se på annan plats i bladet möjligheten att bidra till byns 
arbete genom att köpa en biljett till stödpris. 

Catharina Hjortzberg-Nordlund 

Brand i Neve Shalom/Wahat al-Salam 
Natten den 22 november bröt elden ut i skogen öster om Neve Shalom/Wahat al-Salam. Alla 
invånare evakuerades vid tretiden och hjälplösa såg de hur flammorna kom allt närmare deras hem. 
I gryningen hjälpte även flyget brandmännen med bekämpningen och flammorna hölls tillbaka. Som 
tur var skadades ingen människa eller förstördes något hus. Brandmännen hade ett hårt arbete i 
den starka vinden. Ca 60 hektar skog har brunnit ner och orsaken till branden är okänd.  

 

Branden har rapporterats i israeliska 

tidningar och TV. I kanal 10 
intervjuades Samah Salaime som 
bl.a.sade: ”Elden kom hastigt och 
snabbt fylldes byn med rök. 
Räddningsstyrkorna evakuerade 
invånarna. Vårt livsprojekt var i fara 
och natten var traumatisk för oss alla. 
Vi försökte muntra upp varandra så 
gott det gick. Denna natt i kris stärker  

oss i vår övertygelse om vårt gemensamma öde på denna plats där judar och palestinier lever 
tillsammans och arbetar för en delad existens i fred.”  

NSWAS är inte bara hus, program och fredsinstitutioner utan ett levande bevis för samlevnad och 
möjligheter. Nattens brand har stoppats men flammorna för fredsarbetet fortsätter brinna. 

Vi är alla tacksamma över den lyckliga utgången av nattens händelser. 

Catharina Hjortzberg-Nordlund 

Rapport från mitt besök i Neve Shalom/Wahat al-Salam   
Det var en oansenlig liten hund som blev ett av de bestående minnena när vi besökte Neve 
Shalom/Wahat al-Salam första gången i januari 1995. På den tiden fanns det inga guidade turer 
genom byn utan vi vandrade själva runt på gatorna och talade med en och annan bybo som vi 
stötte på. På vägen till det klotrunda andliga centret, som många har sett på bilder, anslöt sig denna 

hund till oss. Den väntade snällt utanför denna arkitektoniska klenod som tjänar alla trosriktningar, 
men så snart vi kom ut igen följde den oss ända till parkeringen som om den ville försäkra sig om att 

vi trivdes och förstod att vi besökt Fredens oas. 

När vi återbesökte byn nu i oktober 2016 hade mycket förändrats. Barnen stojade på skolgården 
som var rymlig och pryddes av den regnbågsfärgade portal som omsluter dagiset och grundskolan. 
Många av barnen sökte sig till en äldre man i vaktkuren vid skolans ingång. De pratade länge och 
engagerat med honom i väntan på att bussar skulle skjutsa dem till deras närbelägna byar. Det 
kändes hoppfullt att bara iaktta barnen medan vi väntade på att få träffa Ety Edlund. 

Vi hade avtalat en pratstund med henne innan vi skulle följa en officiell guidning något senare på 
eftermiddagen. Ety hade beskrivits för oss som en underbar kvinna och det var precis en underbar 
kvinna vi mötte. Gift med en svensk man hade paret pendlat mellan Sverige och Israel innan de 
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bestämde sig för att flytta till Neve Shalom/What al-Salam – det var där de kunde tänka sig att leva. 
Men där fanns ju ingen skola för hennes barn. Alltså grundade Ety en skola. Det var 1984 och i 

första årskursen gick 11 barn. Det var då byn bestämde att alla klasserna skulle ha en palestinsk och 
en judisk lärare, att alla barn skulle lära sig både arabiska och hebreiska. Det var inte lätt att 

övertyga de israeliska skolmyndigheterna att acceptera och stödja denna verksamhet, men det 
lyckades. Anställningen av två lärare måste dock fortfarande finansieras utifrån, genom bl.a. vår 

Vänförening. Under tiden är det nu Etys barnbarn som går i skolan och hennes hus är den naturliga 
samlingspunkten för dem när skolan är slut. Så fick vi också en pratstund med Etys barnbarn 

Elenora, som pratar flytande svenska efter några år på svenskt dagis, medan hennes bror är bättre 
på arabiska, för han har gått på dagis i byn.  

Så var det dags att träffa Rita Boulos. Hon är byns ansikte utåt, tar 
hand om alla besöksgrupper, introducerar dem till invånarnas 
vardag och till alla de utåtriktade aktiviteter, kurser och program 

som genomförs för att främja en fredlig konfliktlösning. Kurserna 
vänder sig till unga palestinska och judiska politiker, till kvinnor, till 

omvärldsaktivister och nu senast även till städer med en blandad 
befolkning. Vi följde en grupp engelsmän som hade sin kvinnliga 

rabbin med sig. Och med i sällskapet var även en hund, Ritas hund, 
som liknade den hund vi mött 20 år tidigare. Givetvis var det inte 

samma hund, men den var lika glad och vänlig, ville gärna hälsa på 
alla i rummet och kände sig uppenbarligen som en viktig 

representant för Fredens oas. Efter den informativa berättelsen 
om livet i Neve Shalom/Wahat al-Salam gick vi på en promenad 

runt byn. Så många fler hus det hade blivit och nya hus byggdes för 
att härbärgera de nya familjerna som ständigt söker sig till byn. För 

närvarande planeras för femtio nya bostäder, men byn är ytterst 
noga med vem man accepterar som ny medlem i den palestinsk-
israeliska gemenskapen. Under tiden hade det mörknat och några 
regndroppar kändes. Engelmännen rusade till sin buss, vi fick en  

 
Rita Boulos 

liten pratstund med Rita efteråt. Medan vi diskuterade om några företrädare för byn kunde komma 
till Stockholm i samband med Daniel Barenboims och West-Eastern Divan Orchestras konsert i april 
nästa år, utbröt ett häftigt oväder, det blixtrade och åskade och så gick elektriciteten. Med 
regnskyarna utanför och i skenet av mobilernas ficklampor slutförde vi vår diskussion och sedan 
rusade vi snabbt ut till våra bilar. Den sista som lämnade Ritas kontor var hennes hund. 

Willmar Sauter    willmar.sauter@teater.su.se 

Konsert på Konserthuset i Stockholm 28 april 2017 
Daniel Barenboims konsert i Stockholm med sin West-Eastern Divan Orchestra är en stor 

kulturhändelse i Sverige. Barenboim är en av de mest betydande nu levande dirigenterna. Den i 
Buenos Aires födda maestron framträdde redan som barn som pianist på världens scener, leder 

idag flera orkestrar och har varit chef för Staatsoper i Berlin under flera decennier. Ett par gånger 
har han dirigerat Wienfilharmonikernas nyårskonserter.  

Denne argentinsk-israeliske dirigent grundade 1999 tillsammans med den palestinsk-amerikanske 
litteraturforskaren Edward Said i Goethes stad Weimar en orkester med unga musiker från Libanon,  
Syrien, Israel, Palestina och Egypten. Orkestern fick namn efter en diktsvit av Goethe, Väst-östlig 
divan, i sin tur inspirerade av den persiske diktaren Hafez. Syftet med orkestern har sedan dess varit 
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att genom musiken sammanföra ungdomar från länder som politiskt står så långt ifrån varandra att 
de bara kan förenas i gemensamt musicerade. Barenboim skriver:  

”Divan orkestern är ingen kärlekshistoria, inte heller en fredshistoria. Det är smickrande att den har 
beskrivits som ett projekt för fred. Det är den inte. Den kommer inte att leda till fred, oavsett om 
man spelar bra eller inte. Divan är tänkt som ett projekt mot okunskap. Ett projekt mot det faktum 
att det är absolut nödvändigt för folk att lära känna varandra, att förstå vad den andra tänker och 
känner, utan att man nödvändigtvis är överens.” 

För att ge våra medlemmar möjligheten att delta i detta evenemang har vi reserverat ett antal 
biljetter. Tanken är att de som vill köpa dessa biljetter samtidigt ger en donation till Vänföreningens 

stödverksamhet av Neve Shalom/Wahat al-Salam. Allt överskott kommer oavkortat att gå till byn. 
Minipriset per biljett är 500 kr, men du får gärna lämna en större summa. Biljetterna fördelas enligt 

principen "först till kvarn". När du köper en biljett för 500 kr sänder du 150 kr till byns verksamhet. 

 

Vår kassör Birgitta Carlsson har hand om biljetterna. Vänligen kontakta henne på mobil  
076-8864100 eller via email m.birgitta.carlsson@gmail.com med besked om hur många och vart 
biljetterna ska sändas. 

 
 

TACK TILL MEDLEMMAR OCH FÖRSAMLINGAR för generösa bidrag 
Sedan slutet augusti har kollekter inkommit från Viby församling, Örebro, Västerfärnebo-Fläckebo församling 
Avesta, Älvsby församling, Älvsbyn, Bjursås församling, Turinge-Taxinge församling, Mariestads församling 
samt Salems församling inte mindre än tre gånger! 
Varmt tack! 
Vi efterlyser en Margareta Johansson som sänt in ett belopp utan angivelse av postadress eller mailadress. 
Om du läser detta hör av dig till ordförandens mail. 

 

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 

Glöm inte att betala medlemsavgiften för år 2017! 
 

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 

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

