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Kære venner
Det er lidt underligt at skulle berette nyt fra Fredens Oase, når
vi befinder os midt i en krig. En krig, som mange i Israel og
Palæstina ikke blot er imod, men også frygter vil give Sharonregeringen lejlighed til at øge sine menneskerettighedsovertrædelser, mens verdens opmærksomhed er rettet mod
Irak. De mere optimistiske ser Bush’s ønske om at
demokratisere Mellemøsten og hans udtalelser om
nødvendigheden af at finde en løsning på den israelskpalæstinensiske konflikt, der indebærer en selvstændig
palæstinensisk stat, som et håb for fremtiden.
På Fredens Oases hjemmeside er baggrunden sort for at
udtrykke ”vores sorg over de meningsløse tab af menneskeliv
i endnu en konflikt, der kunne være undgået”. Desuden er
man dybt bekymret over Israels fortsatte drab, ødelæggelse af
huse, beslaglæggelser af jord og den til stadighed forværrede
humanitære situation i de besatte områder.
Landsbyen fortsætter sit humanitære hjælpeprogram (HAP),
hvor et team af læger og sygeplejere tager til landsbyer på
Vestbredden, som på grund af israelsk udgangsforbud og
vejspærringer er afskåret fra lægehjælp og adgang til
hospitaler. Landsbyen har også prøvet af aflevere en ladning

mælkepulver til det belejrede Nablus, men da det nu ikke
engang er muligt for palæstinensere at nærme sig en
vejspærring uden særlig indhentet tilladelse, har teamet ikke
kunne aflevere mælken.
Desuden har man hjulpet en lille 5 årig pige, Malak, til at
gennemgå en stor operation, så hun forhåbentlig kommer til at
gå igen. Det har betydet ture til den israelske militærbase for
at få de fornødne rejsetilladelser til pigen og hendes mor
vanskelig transport af pigen til hospitalet, oversættelse til
arabisk af hvad lægerne sagde, transport hjem til landsbyen
gennem vejspærringer (som var meget farligt og til dels
forbudt), og få fat i medicin og andre fornødenheder til Malak.
I kan læse mere om dette på:
http://nswas.com/village/campaigns/malak.htm

VFO BESTYRELSESMØDE OG GENERALFORSAMLING
Venskabsforening
af
Freden
Oase
(VFO)
holdt
bestyrelsesmøde i Silkeborg den 7. marts. Der er nu 260
medlemmer af VFO og vi vil hermed gerne takke alle dem, der
har betalt medlemskontingent og alle dem, der også i år har
givet ekstra gaver til Oasen.
Og så lidt nyt dernedefra:
Oasen: Generalforsamlingen, som havde deltagelse af 69 af
landsbyen 72 medlemmer, har netop optaget 11 unge som
medlemmer eller kandidater til medlemskab i Oasen. Det at
unge mennesker ser Oasen som deres fremtid – og er villige
til at lægge arbejde i den vision og de værdier, som Oasen
står for, er opløftende. 5 nye familier blev optaget som
kandidater ved samme lejlighed. Efter at have boet i
landsbyen i mindst 6 måneder kan de søge om at blive
optaget som medlemmer af Oasen.

Børneskolen har nu i alt 281 elever, hvoraf 238 kommer
udefra – det vil sige, de bor udenfor FO, og er afhængige af
skolebussen, som FO stiller til rådighed. Da FO har fået afslag
på tilskud til transport, må skolen selv betale denne udgift,
som udgør den største post på budgettet. Og det på trods af,
at forældrene allerede betaler 4 gange så meget for at have
deres barn på skolen i FO end de ville skulle betale for at
have barnet i en almindelig israelsk eller palæstinensisk skole.
Skolen for fred: har netop indviet en ny bygning, for at få
plads til sine voksende aktiviteter. ”På trods af den
nuværende krise i jødisk-palæstinensiske relationer vokser
både antallet og omfanget af vores arbejde. Aldrig har vi haft
så mange og så forskelligartede projekter”, siger Nava
Sonnenschein, som er leder af skolen.
Doumia / Sakina (Stilheden’s hus eller det pluralistiske
center) har rigtig fået gang i sine aktiviteter. Der har været
koncerter, en mindehøjtidelighed for Bruno Hussar, hvortil
abbeden fra Latrun klosteret blev inviteret, og i anledningen af
den internationale kvindedag, 8. marts, viser man to skuespil:
et om en palæstinensiske kvinde, der mindes sin familie efter
at hun går til kirkegården og har opdaget at hendes mands
gravsted ikke findes længere; et andet om vold mod kvinder;
en vold, som desværre er almindelig forekommende både i
det israelske og palæstinensiske samfund.
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