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Kære medlemmer af Venskabsforeningen til Fredens Oase
Ramadanens afslutning nærmer sig, julen er om hjørnet – og endnu et år er
ved at gå på hæld. Et år, der for Israel og Palæstinas tilfælde, har været et
af de blodigste i mange år; 549 palæstinensere har mistet livet, heraf 151
børn, mens 74 jødiske israelere er døde i de besatte områder, mens 82 har
ladet livet i Israel, og 13 palæstinensere. Og her taler vi kun om civile…..
På denne dystre baggrund bliver Fredens Oases arbejde om så vigtigere,
hvad der også kommer tydeligt frem i det brev, vi har modtaget fra Betina
Thygesen, der var i Israel i august 2001.
Efter hendes brev følger kort nyt fra Fredens Oase og til sidst et referat af
bestyrelsesmødet i Vinkel, 21.9.2001.
God jul og godt nytår!

Tur til Israel, august 2001
Jeg hedder Betina, er lærerstuderende på Silkeborg Seminarium og
medlem af foreningen. I anledning af, at jeg 3 uger i august var på mit livs
studietur i Israel, har jeg fået lov til at skrive et indlæg til nyhedsbrevet.
For 5 år siden var jeg volontør i en kibbutz nær Libanons grænse, hvor jeg
fik en god ven, som jeg siden har holdt kontakt med. I år besøgte jeg ham
og hans familie, som bor i det nordlige Israel i den arabiske by Judeide nær
Akko.

Det var fantastisk på nært hold at opleve den arabiske, muslimske kultur
og ikke mindst spændende at snakke med folk fra forskellige generationer
omkring konflikten. Hvad synet på en fredsproces angår, befinder min ven
og hans kammerater sig helt ude på venstrefløjen. Men hvor moderate de
end er, kommer stædigheden tydeligt til udtryk. De ønsker fred med
jøderne, men kræver ligestilling, økonomisk såvel som menneskeligt. ”Alt
vi ønsker er at få vores rettigheder tilbage”, siger de.
Når jeg betragter deres livssituation og hører dem fortælle, fornemmer jeg,
at det er svært for dem at finde deres identitet. De skal fungere som en del
af den israelske befolkning men samtidig holde fast i deres
arabiske/palæstinensiske nationalitet. Og når de føler, at deres rettigheder
krænkes, fører det uheldigvis til en øget nationalisme, hvilket vi også ser
andre steder i verden.
For mig at se er konfliktens to parter lige stædige i forhold til en løsning af
situationen – det er ikke min hensigt at tage arabernes parti i den sag. Men
mit ophold i Israel har i endnu højere grad end før fået mig til at indse
vigtigheden af de grundtanker, der ligger bag Fredens Oase. Det er jo
netop den GENSIDIGE respekt for hinandens kultur, religion, sprog osv.,
der gør, at man kan holde sine naboer ud og i bedste fald endog bryder sig
om dem.
Claus Helsbøl har i tidligere nyhedsbreve givet udtryk for, at der
naturligvis også opstår problemer et sted som Fredens Oase, når
situationen er spændt som nu. Men det, at man bygger skolen,
trossamfundet osv op på den måde, man gør, viser dog respekt og villighed
til ”varm fred” fra begge sider – en respekt og villighed man desværre skal
lede længe efter i Israel.

Nyt fra Fredens Oase
Allerførst vil jeg benytte lejligheden til at henvise til en meget interessant
artikel, som findes på Oasens nyligt opdaterede hjemmeside. Artiklen, som
er på engelsk har som titel: ”Arab Jewish relations since the Intifada”
(arabiske-jødiske relationer siden intifadaen (den palæstinensiske opstand,
som brød ud 29 september 2000, red,). På baggrund af de erfaringer, som
Skolen for Fred har med møder mellem jøder og palæstinenser, beskrives
en ’fem-trins-udvikling, som så bruges til at analysere forholdet mellem
jøder og arabere mere generelt – og set historisk. En af

hovedkonklusionerne er, at det at skabeforandring vil føre begge grupper
gennem overgangsfaser, som umiddelbart synes værre end udgangspunktet
– og at den politiske situation i Israel netop nu kan karakteriseres som en
sådan.
http://www.nswas.com/sfp/articles/reality.htm
Skolen for Fred har desuden afholdt ungdomsmøder og har netop nu startet
to projekter for kvinder i Jaffa. Folkeskolen (børnehaveklasse til 6 klasse) i
Oasen åbnede i september døren for 311 elever – det største antal
nogensinde.

Referat fra General Forsamlingen i Vinkel, 29.9.2001
Formanden, Claus Helsbøl, kunne fortælle, at den politiske situation i
Israel og de besatte områder har medført at Fredens Oase (FO) har aflyst
venskabsforeningernes årsmøde i 2001. Han fortalte yderligere at der i
forbindelse med det israelske valg blev afholdt en prøveafstemning i FO.
Mens hovedparten af jøderne stemte for Barak, undlod palæstinenserne at
stemme.
Fra Danmark, kunne formanden fortælle at biskoppen i Roskilde Stift har
givet tilladelse til, at der indsamles kollekt til FO i stiftets kirker.
Løgumkloster højskole har oprettet en ’verdensklasse’, og vil forsøge at
sende eleverne til FO i to måneder.
Kassereren, Ester Vestergaard, kunne meddele at venskabsforeningen har
omkring 260 medlemmer og at bestyrelsen har besluttet at sende 15.000 kr
til FO.
Ester Vestergaard blev genvalgt som kasserer, Kresten Vestergaard som
suppleant. Som ny suppleant valgtes Betina Thygesen i stedet for Mette
Tue. Revisor Erik Nørkjær modtog genvalg, mens Ole Olesen blev valgt
som suppleant i stedet for Kirsten Sommermark.
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