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Foreningen Venner af Fredens
Oase
Landsbyen I Israel, hvor jøder og
palæstinensere lever og arbejder sammen for
fred

Er håbet bristet?
Neve Shalom/Wahat al-Salam, 99761 Doar Na Shimshon, Israel.
Tlf.:(fra Danmark) 00972 2 991 22 22
Fax: 00972 2 991 20 98
E-mail: nswas@compuserve.com
Internet: www.nswas.com

Bestyrelsen:
Formand: Sognepræst Claus Helsbøl,
Havnebyvej 154, Kirkeby, 6792 Rømø.
Tlf.: 74 75 52 94 Fax: 74 75 67 22
E-mail: che@km.dk
Næstformand og redaktør af ‘Nyhedsbrevet’: Sognepræst Kirsten Greve,
Vinkelvej 177, Vinkel, 8800 Viborg.
Tlf. og fax: 86 63 92 16
E-mail: kgr@km.dk
Kasserer: Sygeplejerske Ester Westergaard,
Østergade 85, 9440 Aabybro.
Tlf.: 98 24 44 75
E-mail: lafia@worldonline.dk
Medredaktør af Nyhedsbrev: Informationsmedarbejder Marit Flø Jørgensen,
Halfdansgade 29, 2tv., 2300 Kbh S.
Tlf.: 32 96 96 87,
E-mail: MaritFloe@netscape.net
Højskoleforstander Peter Hedegaard,
Kirkestien 7, 5856 Ryslinge.
Tlf.: 62 67 10 20 (arbejde),
fax: 62 67 19 55.
E-mail: ryslinge.hoejskole@inet.uni2.dk

Israelerne har flere gange i den forløbne tid genbesat Gaza, foretaget
bombninger i Libanon og palæstinenserne sender mortergranater ind i
israelske byer eller skaber skræk ved selvmordsaktioner. Volden er mere
end nogensinde blevet optrappet og krig er måske det rette ord for
begivenhederne i Israel/Palæstina.
Danmark har også været i ”skudlinien” fra israelsk side, da
udenrigsminister Mogens Lykketoft udtrykte sin afstandtagen fra bl.a .de
fortsatte israelske bosættelser på Vestbredden. Politisk og psykologisk er
det også et helt forkert signal at sende fra israelsk side. Det hører ikke
nogen steder hjemme. De fortsatte jødiske bosættelserne må ophøre.
Ministerpræsident Sharon fortsætter med at tro at militær magtanvendelse
fører palæstinenserne til forhandlingsbordet. Og det er også somom Arafat
fortsætter sin gamle guerilla-rolle og har mistet det politiske greb. Fornuft
og ansvarlighed fra begge sider ligger fjernt. Hvis man er meget
pessimistisk er det som om, der ikke er noget håb for fred og fredelig
sameksistens de to befolkningsgrupper imellem, så længe Sharon og
Arafat sidder ved roret.
Men det eneste de europæiske lande kan gøre er at hjælpe med at støtte
projekter, der kan være med til at genskabe tilliden mellem israelere og
palæstinensere. I denne sammenhæng skal landsbyen ”Fredens Oase”
arbejde og praksis med fredelig sameksistens ses.

Nyt fra Fredens Oase
Oasen har siden oktober, da uroen på ny brød ud i Israel og de besatte
områder, organiseret små humanitære projekter til støtte for palæstinensere
på Vestbredden og Gaza.
Man kan læse mere om Oasen projekter (på engelsk) på hjemmesiden
www.nswas.org/village/campaigns/medical_help.htm som også opgiver en
konto til indbetaling, hvis man vil støtte projekterne.

I lyset af den forværrede situation, har de etableret et humanitært
hjælpeprogram til palæstinenserne. I selvstyreområderne er der enorm
arbejdsløshed, da den palæstinensiske befolkning ikke mere har mulighed
for at kunne arbejde i Israel, deres bevægelsesfrihed er stærkt begrænset,
og mulighederne for medicinsk behandling og hjælp er meget begrænset.
”Fredens Oase” har taget initiativ og gennemført følgende:
Økonomisk hjælp til Al-Mukassad hospitalet i Jerusalem.
Medicin og udstyr til Tulkarem hospitalet på Vestbredden.
Tøjindsaamling til Kalandia- flygtningelejren ved Ramallah.
Skoleeleverne i ”Fredens Oase” har givet legetøj m.v. til et børnehjem i
Øst-Jerusalem. I samarbejde med EU har ”Fredens Oase” været med til at
udstyre en nødhjælps- skadestue i byen Azoun.

En ny bog: Drømmenes Oase: At undervise i og lære om fred i en jødiskpalæstinensisk landsby af en jødisk overlever af holocaust, Grace

”Fredens Oase” anmoder sine venskabsforeninger i udlandet om at være
med til at støtte dette arbejde blandt palæstinenserne.

Feuerver, er netop udkommet og kan bestilles via hjemmesiden:
www.nswas.com/village/oasis_of_dreams.htm

Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen holdt møde i Vinkel i begyndelsen af februar. Formanden
kunne oplyse, at det kommende årsmøde for venskabsforeningerne i
Fredens Oase er blevet udskudt indtil videre både på grund af manglende
respons fra den rådgivende komite, der blev nedsat ved sidste årsmøde, og
under henvisning til den politiske situation. Bestyrelsen besluttede at
foreslå, at datoer for kommende årsmøder, aftales ved selve årsmødet.

Mange medlemmer af Oasen, både palæstinensere og jøder, deltog i 25 års
dagen for Landdagen, den 9 marts. På landdagen mindes man opstanden i
1976 mod landbeslaglæggelser og politiets efterfølgende drab på 6
arabiske demonstranter. I år var dagen naturligt nok præget af den politiske
tændte situation og blev en af de blodigste weekender i de besatte områder.
I Oasen selv kom det også til diskussioner, da nogle beboere var vrede
over at skolerne fortsatte almindelig undervisning og lod det være op til
lærere og elevers eget valg, om de ville deltage i aktiviteter i forbindelse
med landdagen.

Kassereren redegjorde for foreningens økonomiske forhold. Vi takker de
mange, der har betalt deres medlemskab for 2001 og opfordrer alle, der
stadig ønsker at være medlem, venligst at huske at indbetale kontingent
på gironummer 16552577.
Fra fundraiseren blev det meddelt, at ansøgninger er blevet sendt til 43
fonde. Næste bestyrelsesmøde blev sat til 21 september 2001.

Fra 22 til 25 februar arrangerede Oasens Kulturcenter en workshop for
palæstinensiske og jødiske kunststuderende med det formål at bruge kunst
som middel til dialog. For en interessant beskrivelse af dette møde, se
www.nswas.com/arts/encounter02_01_print.htm

Fredsskolen har på trods af den tændte situation været i stand til at
afvikle mange forskellige aktivitet siden sidst. Man har afholdt
mange træningskurser i konfliktløsning, man har været med i et
projekt for unge, der fokuserer på Abraham som fælles forfader, og
været med til at oprette internetklubber i Negev, der skal stimulere
kontakt mellem jøder og arabere. Desuden har man fortsat de mange
ungdomsmøder, omend arabiske skoler har været mindre villige til
at deltage på grund af den politiske situation. På Oasens hjemmeside
kan man følge Fredsskolens aktiviteter, via en månedlig rapport.
(www.nswas.com/sfp/sfp_activities_02_01-html)

