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Ordföranden har ordet 
Allt fler människor betraktar verkligheten från en mörk vinkel. Kaos, oro, rädsla är ord som nämns 
för att beskriva den värld vi lever i. I oron gror vi- och- dom-tänkandet och antireportage gällande 
judar respektive palestinier ökar. Ofta är reportagen ensidiga och orättvisa. 

Med den kunskap vi numera har om det fredsarbete som Neve Shalom/Wahat al-Salam bedriver 
sedan många år med grundskolan och fredsskolan (SFP School for Peace) känns bilden inte längre så 
mörk. 

Jag känner också en ljus förväntan på fortsättningen av det arbete inför framtiden som påbörjats av 
”den andra generationen” i Fredsbyn. 

I maj åker jag ner till AGM (Annual General Meeting) i byn, konferensen då alla internationella 
vänföreningar träffas för att diskutera och höra om den senaste utvecklingen och planer för 
framtiden. Det berättar jag om i nästa medlemsblad. 

Nu hoppas vi få se många av er medlemmar på årsmötet enligt nedan. 

Catharina Hjortzberg-Nordlund 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 14 APRIL 2016 
 
Tid: 18.00, då vi börjar med mingel och förfriskningar innan själva 
 programmet tar vid 
 
Plats: Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm 
 
Program: Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar 
 Senaste nytt från byn 
 
Obligatorisk anmälan (!) görs senast den 12 april till 
catharina.hjortzberg@telia.com eller på telefon 070-5720940. 
 
Detta för att kunna passera receptionen i Landstingshuset. En namnbricka är 
förberedd.  
Till Landstingshuset går buss 3, 50, 54 och 61 hållplats 
Kungsholmstorg/Landstingshuset. 
T-banans blå linje till station Rådhuset uppgång Landstingshuset. 
 
Styrelsen 

mailto:catharina.hjortzberg@telia.com
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Insamlade medel till skolan och Fredsskolan (The School for Peace) 
På styrelsemötet den 8 februari beslöts att insamlade medel under år 2016 skall delas lika mellan 
skolan (grundskolan) och Fredsskolan (The School for Peace). Som Ni säkert känner till har medlen 
under senare år helt och fullt gått till skolan och motiverats med att skolan är en viktig hörnsten i 
byns arbete. Skolan når också utanför byn genom att många barn från omkringliggande byar får sin 
skolgång i byn. Att satsa på skolan är också att satsa på framtiden – barn som går i byns skola lär sig 
både hebreiska och arabiska och skaffar sig en kunskap och insikt i de båda kulturerna. Samtidigt 
har vi under senare år med stort intresse följt arbetet med Fredsskolan som riktar sig vuxna och kan 
sägas utgöra ett strategiskt fredsarbete med inriktning på det Israeliska samhället. Många personer 
från olika delar av samhället får genom Fredsskolan samtala om hur ett arbete skall utformas som 
tar sikte på samarbete och förståelse än konfrontation. 

Ett exempel är satsningen på att utbilda förändringsagenter som kan få en nyckelroll i fredsarbetet i 
städer med en blandad judisk och arabisk befolkning. Inom ramen för Fredsskolan samlades därför 
ett 30-tal judiska och arabiska ledare och aktivister från sex städer. Programmet pågår under ett 
helt år och man möts en gång i månaden. En del i programmet är att studera konflikter och 
konflikthantering i det civila samhället runt om i världen, lära sig hur man skapar hållbara lösningar 
för samlevnad och hur man utvecklar modeller för konflikthantering på mikro- och makronivå. 
Tanken är att komma fram till lösningar som kan implementeras i det Israeliska samhället, bland 
annat hur man skapar och vidmakthåller offentliga mötesplatser för judar och araber i de städer 
som har en blandad befolkning. Förhoppningen är att de som deltar i programmet skall kunna träda 
fram som ledare och förebilder i sina städer, inspirera andra att arbeta för fred och social rättvisa 
och ha modet att gripa in i situationer för att hindra konfliker mellan judar och araber. En del av 
programmet genomförs i byn medan andra genomförs på andra håll i landet. 

I kommande nummer av medlemsbladet kommer vi att berätta om fler aktiviteter inom ramen för 
Fredsskolan. 

Jan-Erik Billinger 

SENASTE NYTT FRÅN SKOLAN 
Skolans rektor Carmella Ferber är glad kunna berätta att skolan och dess elever utvecklas starkt, ja 
blomstrar. Detta trots en svår politisk situation i landet och i regionen. 

Den nya förstaklassen bidrar ytterligare till skolans fina atmosfär, liksom de nya lärarna som 
tillkommit.  

Carmella tackar för vårt stöd till skolans verksamhet och hur detta gör det möjligt för dem att växa. 
Rektor Carmella fortsätter försöka erhålla så mycket stöd det är möjligt för elever och skola från 
Skolmyndigheten i Israel. Hon arbetar efter en femårsplan för skolans utveckling.  

Renoveringen av skolbiblioteket, som vår vänförening bidrar till genom vår Jubileumsgåva 2015, 
kommer att påbörjas inom kort. Vi följer naturligtvis detta med intresse. 

 

Röster ur den andra generationen i Neve Shalom/Wahat al-Salam 
Sagi Frish är en av de unga judiska män som vuxit upp i byn och nu är en av dem som engagerar sig i 
byns framtid. Han berättar att alla ungdomar över 18 år som gått i byns grundskola kan delta i de 
möten som han är en av initiativtagarna till sedan våren 2015 för att diskutera hur de ska engagera 
sig i byns fredsarbete. 
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De vill sprida de idéer som byn står för och finna olika projekt att arbeta med. Sagi själv förespråkar 
ett palestinskt/judiskt High Tech utvecklingscenter och en fredsfestival. Många idéer kommer upp 
vartefter och Sagi hoppas att några av dessa kan förverkligas. 

Nedan några tankar från flera i denna unga grupp: 
Laila Najjar en ung palestinsk kvinna som hoppas kunna fostra en tredje generation i Neve 
Shalom/Wahat al-Salam. Laila, 33 år, har gift sig med en man hon träffade när hon studerat vid ett 
av Jerusalems universitet. På grund av makens arbete flyttade paret långt från NSWAS, där Laila 
föddes. Trots att de har tillbringat många år utanför byn hoppas hon att en dag kunna återvända. 
”En människa kan inte ensam förändra situationen mellan palestinier och judar, men under flera 
generationer tror jag vi finner en annan väg att tänka och möta varandra som jämlikar” säger Laila. 

Noam Shuster växte upp i NSWAS. Hon vill att människor ska se att det finns ett alternativ. Noam, 
en allvarlig, intensiv, ung judisk kvinna, har förverkligat sin dröm att erhålla ett politiskt uppdrag en 
dag, och jobbar idag för interpeace, en internationell organisation som tillhör FN. ”Det behövs fler 
kvinnliga röster i politiken” säger Noam. ”Vi måste förändra nuvarande situation att de som får 
höga poster i politiken ofta är höga ex-officerare. I stället behövs människor som studerat filosofi 
och färre generaler”. Noam själv vägrade militärtjänst som är obligatorisk för alla judiska 18-åringar. 
Har i stället gjort samhällstjänst. 

”Jag förstår hur viktig min roll är som ambassadör för NSWAS. I vår skola lärde jag mig att det inte 
spelar någon roll vem du är, du kommer att bli sedd. Det tar jag med mig ut i livet.” 

 

Till alla medlemmar och sympatisörer 

Vänföreningen Neve Shalom/Wahat al Salam har som huvudsyfte att samla in pengar här Sverige 
för att stödja arbetet som bedrivs i byn.Samtidigt har vi fått vissa indikationer på att vänföreningens 
verksamheten borde utvecklas. Mot den bakgrunden vill styrelsen ställa några frågor som vi hoppas 
att så många som möjligt kan svara på. Skicka gärna ditt svar på mail till föreningens ordförande på 
adresscatharina.hjortzberg@telia.com eller kom till årsmötet den 14 april och lämna dina 
synpunkter.  

 

1. Tycker Du att föreningen skall arrangera föreläsningar och debatter kopplat till verksamheten i 
byn? 

Fråga 2 

2. Tycker Du att medlemsbladet skall ge utrymme för debatt om läget i Israel/Palestina och om 
fredsarbetet i regionen? 

3. Tycker du att föreningen skall arrangera resor till byn? 

4. Hur skall vi får fler att engagera sig i styrelsearbetet? 

Utblick 
Vill man hålla sig ajour med händelseutvecklingen inte bara i byn utan även i Israel/Palestina finns 
det många källor att ösa ur. En av mina bästa är den amerikansk-israeliske journalisten Zel Lurie, 
102. Zel flyttade redan till Israel i slutet av 20-talet, han avslutade gymnasiestudierna i Haifa och 
började medverka i den engelskspråkiga Jerusalem Post från 1935. I USA skriver han i judiska 
tidskrifter. 



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

         c/o Catharina Hjortzberg-Nordlund 
         Ritarvägen 1, 79144 Falun  

 

  
  

4 

 

Ja, han är faktiskt 102 år gammal men det kan man inte tro, när man läser hans nyhetsbrev. Här 
nämner han också ofta vår by, som han varit en varm supporter till sedan den startades. I det större 
sammanhanget är han en livslång försvarare av arbetet för fred och försoning mellan araber och 
judar. (Man kan skriva till honom och be honom skicka brevet, zeljl@aol.com) 

I sitt senaste brev, daterat 30 december 2015, frågar han sig vad 
Hillary Clinton om hon blir president kan göra för fred och försoning 
i Israel/Palestina. Och så berättar han om Hillary Clintons besök i 
byn 1998. Besöket var tänkt som en 20 minuters rundvandring, Sara 
Netanyahu var också med, men de båda kvinnorna stannade 75 
minuter, (medan deras äkta hälfter diskuterade statsangelägenheter 
i Jerusalem). Att de förlängde uppehållet berodde inte bara på 
samtal med byns ledande personer utan framför allt på det intryck 
som mötet med skolbarnen gav. Så här sammanfattade hon besöket 
(i sammandrag): "Tack för att ni delar ert engagemang för fred med 
oss och må Gud välsigna ert arbete... Det är också viktigt att vanliga 
människor arbetar för freden. 

 
Zel lurie 

Man kan inte bara skriva under en överenskommelse om fred och tro att detta ändrar attityder och 
erfarenheter..freden börjar egentligen i våra hem, i samhällen som detta och i våra hjärtan. Freden 
måste vårdas både inom människan och bland folken och sen överföras till barnen – och det är 
precis vad ni har gjort.” 

Peter Haas 

VARMT TACK FÖR MEDLEMSAVGIFTER OCH GÅVOR! 
För den som ännu ej haft tillfälle att sända in avgiften, en påminnelse om detta. Vår by behöver 
vårt stöd för att kunna fortsätta sitt viktiga fredsarbete. 

Varmt tack för kollekt från Lunds pastorat, Helgelands församling. 
 

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 2016! 
 

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 

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

