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Landsbyen I Israel, hvor jøder og palæstinensere
lever og arbejder sammen for fred

Jeg sidder med sidste Nyhedsbrev fra marts foran mig og kan ikke lade
være med at tænke på det triste i, at nu – tre måneder senere – er
situationen næsten uforandret, eller tilmed værre! Det israelske militær har
haft besat flere byer på Vestbredden i deres jagt på formodede ’terrorister’
- med udgangsforbud, ødelæggelser og ydmygende arrestationer til følge.
Flygtningelejren i Jenin er blevet ødelagt – og FN’s mission er blevet
nægtet adgang til at undersøge, hvad der er sket. Selvmordsbomber dræber
civile israelere – sidst en kvinde og et toårigt barn. Gengældelse for drabet
på flere palæstinensere. Den israelske hær rykker ind i Balataflygtningelejren som gengældelse. Gengældelse på gengældelse – det
virker som en endeløs voldsspiral, som ingen ende vil få.
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Hvordan kan man bevare håbet i Fredens Oase? Jeg ser et citat fra Martin
Luther King, som Folkeskolen har sat op : ” Voldens svaghed er at den er
en nedadgående spiral som avler netop det, den prøver at ødelægge. I
stedet for at formindske det onde, forøger den det. Du kan måske dræbe
løgneren ved vold, men du kan aldrig dræbe løgnen eller oprette
sandheden. Gennem vold dræber du den der hader, men du dræber ikke
hadet. At gengælde vold med vold forøger volden, tilføjer et endnu dybere
mørke til en allerede stjernefri nat. Mørke kan ikke fordrive mørke – det
kan kun lys. Had kan ikke fordrive had; det kan kun kærlighed”.
På trods af den måske endnu mere håbløse situation, så kæmper Fredens
Oase fortsat videre for at være en fredens stemme. Den 10 april udsendte
de en appel til det internationale samfund, som slutter af med følgende
paragraf: ”Her i Fredens Oase vil vi fortsætte med at uddanne den

kommende generation i en atmosfære af gensidig respekt. Vores
folkeskole, Skolen for Fred, og det Pluralistiske Spirituelle Center vil
fortsætte deres arbejde for at skabe alternativer til de ulige og fjendtlige
forhold, som eksisterer i vores region. Vi håber på, at dette uddannelsesarbejde vil reducere konflikten mellem vores to folk. Indtil da hviler det
moralske ansvar på det internationale samfund, idet det bør bruge hele sin
indflydelse på at stoppe volden, få gennemført FN-resolutionerne og opnå
en retfærdig forhandlingsløsning’ (hele teksten findes på engelsk på
Oasens hjemmeside: http://nswas.com/village/campaigns/appeal_pr.htm

Nyt fra Fredens Oase
I det følgende har jeg samlet et udpluk af aktiviteterne dernede netop nu:
SKOLEN FOR FRED fortæller, at marts og april måned har været nogle
af de sværeste hidtil. Den politiske situation har negativt påvirket folks lyst
til at mødes; efter at det israelske militær gennemsøgte byen Taibeh havde
de palæstinensiske deltagere ikke lyst til at mødes med deres israelske
partnere, mens israelske studerende ikke kom til et konfliktløsningsmøde
efter et selvmordsangreb. Andre gange er det uddannelsesministeriets
strenge sikkerhedskrav eller udgangsforbuddet i de palæstinensiske byer
der spænder ben for disse møder.
Alligevel er det lykkedes skolen af afholde de fleste af de planlagte
samarbejds- og konfliktløsningsmøder; ligesom deres kurser på
universiteterne og deres træningskurser for lærere er blevet gennemført. En
rapport over deres aktiviteter for marts og april findes på hjemmesiden på
engelsk: http://nswas.com/sfp

FOLKESKOLEN i Fredens Oase afholdte den 11 marts en ’Lær-sammen
dag om de tre religioners helligdage’. Man havde delt en stor sal i tre dele,
hvor helligdagenes historie, symboler, værdier og rituel påklædning i
henholdsvis Islam, Jødedommen, og Kristendommen blev udstillet. Alt var
beskrevet både på arabisk og hebræisk, så alle kunne få et direkte indtryk
på deres eget sprog – og børnene underviste så deres forældre i de andre
religioner.

DET PLURALISTISKE SPIRITUELLE CENTER har genoptaget sine
aktiviteter. I april har man haft et foredrag og diskussioner om religionen
og inter-religiøs dialogs rolle i håndtering af den israelsk-palæstinensiske
konflikt, fremvisning af Muhammed Bakris film om begivenhederne i
1948, og flere andre aktiviteter.
AKTIVITETER : Fredens Oase er meget engageret i projektet
”Humanitær Bistand til Palæstinenserne”, som går ud på at sende medicin,
lægehjælp og udstyr til byer på Vestbredden. Helbredssituationen er
katastrofal her og på grund af de mange udgangsforbud kan de færreste
komme til hospitaler eller læger. Man har i Oasen udpeget en komite, der
skal koordinere arbejdet. Indtil nu har man sendt hjælp til to landsbyer, og
til Ramallah, Jenin og Nablus. De fleste penge er kommet fra landsbyens
indbyggere, men de beder også om støtte fra os. Man kan kontakte: HAP
projektet, pr@nswas.com
FRA VENSKABSFORENINGEN: Først og fremmest takker kassereren
for de mange, der så hurtigt har indbetalt kontingent. En særlig tak til de
mange, der har sendt ekstra pengegaver! Også en tak til de mange
menighedsråd, der har betænkt Fredens Oase med et tilskud nu i denne
alvorlige tid, hvor der virkelig er brug for alle gode kræfter for fred i
Israel/Palæstina!
Bestyrelsen holdt møde den 15 marts i Vinkel. Her kunne formanden
fortælle, at han har været i Fredens Oase med et filmhold og at en
udsendelse vil blive sendt i ’Tro’ på DR2 til efteråret. Video-bånd med
udsendelsen kan lånes ved henvendelse til Claus Helsbøl. Kassereren
kunne meddele, at Venskabsforeningen nu har 251 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne er ofte ude at holde foredrag om FO, og de
bliver kontaktet af journalister. Den 17 april var der f.eks en forside artikel
i Jyllandsposten om Oasen.
Generalforsamlingen vil finde sted i løbet af de to sidste uger af
september, formodentlig i Haderslev. I denne forbindelse vil vi prøve at
invitere repræsentanter fra Fredens Oase. Mere information vil følge i
næste brev.
Det årlige møde af Venskabsforeninger, som blev udskudt sidste år på
grund af den politiske situation, er nu blevet fastlagt til 10-13 oktober
2002.

