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I vitögat
I FN-foreningen har settkonflikten ur

palestinska peispektiv
BJISTA
164 palestinskå barn sit-
t€r I fångsligt fölvär,
d€ flestå anklägade tör
stenkåstning. Det, och
många åndrå llvsöden
påverkäde starkt den
grupp lrån Örnskölds-
viks FN-för€ning som
nyligen kommit h€m
från en resa i lsrae/Pa-
lestina.

- Viville se konflikten
m€d ett palestinskt peF
spektiE säger ordtörån-
de, Stellan Båcklund.

FN'föreningen i örn-
sköldsvik börjåde läsa på
om konfliken mellan på-
lestinier och israeler ge-
nom studiematerialet Xtt
lan4 två folL snrdiecirkeln
blev åven en startpunkt fttr
fortsatt kunskapssökude
och flertalet åv deltagrrnå
ville så vidare och plåne-
råde en studieresa till om-
rådet

EfteEom studieboken fo-
kuseråde på de pålestinska
fl ykingprobleme& freds-
initiativen och fråsoma
runt de diskliga rättighe-
tema så valde man ått äveD
göra rcsm i sarDriå anda.

- Det här :ir världens
nestkotrplexa kontlik och
vdje ord du såger kån tol-
kas på olika sätt, säger Stel-
lan Bä€klund son ocksåvar

För att komlrla såmh?ilet
och konflikerna n:irå årni-
tade nm en svensk guide
på plats, Kent Edlund, som
:t uppu.lxen i Ornskölds-

vikmetrsedån28årboe e
i Neve shalom, även kalåd
Fredens Oås ellerwalat al-
salaarll-

Kent Edlund har dju-
pa kumkaper om läget på
Västb.rlen och Palestina,
berättd StellD Bäcklud.

Kentxdhnrlvårinteden
enrle med ömskaftlsviks-
ankrlr:ning de träfåde un-
der resa& gruppen besök-
te även Swedish Christian
Study Centre i Jerusalem
diir Sune Fåhlsen ?ir chef

Gruppen på 14 personer
bodde under resu i Beit
Sahour på Västbanken och
gjorde dagliga utflykter
bland ainat till Bedehem,
Ramallah, Jerusalem, Jeri-
ko och Hebron.

vid den åttå dåsar lånsa
rese besökte mm en ms-

sa vikiga och konlliktdnb-
bade stdlen, men även plat-
ser dir judår och kristna Ie-
ver tillsa.rnmans i {ied.

- Det var en fantastisk
res4 ett helt unikt tillfiil-
le aft få se så mycket som
mm inte hade kulut få se
arrnårs. Det vd också v:il-
digt k?inslosamt säger Ani-
ta Haming som var med på

Hon fortsåtteri
- Jae hörde on en be-

duinpojfte son vdje kväI
hoppades att skolm skulle
ffrrtw kva norgonen efter,
tink om vårå wenska båm
skulle behöva t:inka sarnma
tanke våde kviill?

Aritas man Sture Har-
ning har dbetåt som rel;
giofflii$re och hm nend
att rcsm vd en ösonöpp-

Resm födde vidare
tundednsEr, on ganlå tes-
tmentet skulle våra juri-
diskt bindånde skulle mu
kånske kunna örstå kon-
flikerL

Bi?gitta Nodin vår med på
resan och ör heme ur det
Hebron som berörde mesL

vi blev sridade åv en
liten palestinsk man och
plötsligt sa haj}; "Den d:ir
såtan kåll jag inte aå pA vi
ses tinge Iiån" Det;ir alt-
så hans egen stad och han
kan inte $ra sig fritt.

- rånk om jag, nä jag
ska ner på stD och hand-
la måste gå igenom en vtig-

c.uppen fick även besö-
kå en palestinsk familj och
d:ir blev de vamade att äta
ftuk liån de Eäd sofl {år'is



på tomten. De fick firrkla-
rat att israeliska bosättde
konrner en eåne varie år
och siftbespruta alla fruk-
ter och olivträden sågas
ned.

En som var med under
den självfi nansieiåde rc-
saD vd Roger Såndsböm,
han mend att alla son har
best?imda uppgifter om Iätt
och fel bör göm sammå Esa

vi fick se verklisheten
i vitösät när vi gick isenom
eD checkpoint från Betle-
hem till Jerusålem och be-
vittnade örnedringen av en
i dre kvima.

De kräver frra olikå til
stånd Jör att släppa igenom
en palestinier och det tar
timmår för dem att passe-
ra spiiren. En md vi pra-
tade ned sa att hu ffck kli-

!å upp två på rntten ffir att
veta att han skulle hinna
igenom och komma i tid till
jobbet klockan sju på nor-

vå.ie år sedän FN bildades
har man tagit upp liågån
om aft erkiinna Palestina
som ståt och den lokala fttr-
eninsen i örmköldsvik fttr-
står nu än mer hur angelä
get det:iI.

- Något måste aöras,
konflikten ligger inte bårå
på världsnivå utan även
på vårdaglis nivå där för-
nedring och våld förekon-
mer dagligea såger Stellan
Bäcklund.

PERNIII"A

NÄsIUND

Konflikten
lsrael-Palesflna
t Konfl ikten mellan två fotk
rör ett landomiåde stor som
Småland. Kampen hår dsåtr
ändd s€dan 1948. Deåv tsraet
sedan 1967 ockup€iade om-
rådena Vånbanken och Gaza
hålis i ett järngrepp och tu-
sentals Dålestinier hår dödårr
underårens loppoch såmti,
digt har militanta pal€stinier
svaFt med besinninsslösa
våldsdåd inne i lsrael mot

r De kontrothystem somts
råelinfört på våstbånken be-
gränsar palestiniernas.äti tiI
vård, utbldnins, abere. han-

dei såmt sociala och elisiösa
koniakter systemet besiar
bland annat av vägspiimr
som beqliiNar rödiqheten.
I En annan o6ak till koniik-
ten år den starkå geogrötiskå

kopplins som judendomen,
kristendomen (h istam ha.
till området. f.red hånvisninq
tirlBibeln kån både fundä-
mentalistiskå judar Gh krist-
na söra ånspråk på allt lånd
melhnnoderna Nilen och
Eufrat. Även bland palestini
ern. f inns f undåmentålishckå
mlslimska kafter som med
€llqionen som förcvänd
ninq förnekar lsraels rått ått
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