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Inledning 
Så stod vi då inför resa nummer två ner till det nya projektet Women for Life. Vi var väl förberedda 
och hade också tagit med oss en hel del material ifall det skulle finnas tid för oss att bidra med något 
spännande och lärande inslag. Det vi i efterhand kan konstatera, det är att det troligtvis kommer att 
bildas ett antal studiecirklar inom projektet.  
 
Tyvärr, så är det inte alltid att det man tänkt ska kunna genomföras utan ibland så rubbas det på 
grund av yttre omständigheter. I vårt fall blev det flygresan ner. Det hela började med fyra timmars 
försening från Stockholm, vilket innebar att vi missade vår anslutning i Kiev. Där blev vi sittande hela 
natten tillsammans med två neurologer, ett nygift par på väg till Dubai på smekmånad samt 
ytterligare några äldre herrar. Går inte in på några detaljer på hur natten gestaltade sig, men att 
springa ute i snöglopp på ishala trottoarer mellan olika terminaler, och dessutom släpande på 
resväskor - det gör definitivt ingen glad.  
 
Vi missade därför hela första dagen, vilket vi blev väldigt besvikna över. Den dagen var det 
utvärdering av en av insatserna som vi deltog på då den startades upp under våren med Maha 
Aweidah. Resultatet var i vilket fall, helt lysande, fantastiskt. 
 
 
Andra dagen blev vi hämtade med taxi för att åka till Beit Hanina dit Al Mortaqa nu har flyttat hela 
sin verksamhet. Anledningen är bland annat att de nu kan ha all sin verksamhet samlad, i stället för 
att som tidigare ha haft den utspridd på olika platser. På plats på kontoret fanns också Svjetlana 
Duric, vår eminente handläggare i Palestina, samt Jonathan Karreskog från Palmecenter i Stockholm.  
 
Situationen i Jerusalem diskuterades och det är tyvärr så att det är enbart NGOs som nu kan hjälpa 
palestinierna där. Det förekommer mycket våld och utnyttjande av kvinnor och ungdomar. 
Människorna som bor där vill inte hjälpa varandra, och det finns heller ingen hjälp att få någon 
annanstans.  
Det finns ingen existerande palestinsk myndighet, och enligt Osloavtalet så kan inte/får inte 
”palestinska myndigheter” hjälpa människorna i Jerusalem. Palestinierna i Jerusalem bråkar mycket 
med varandra, och förtrycker också sina egna.  
 
 

 Palestinierna har inga egna pass utan endast jordanska sådana.  
 Palestinierna har endast uppehållstillstånd – vilka kan dras in hur lätt som helst. 

 
Shereen förespråkar en utbildning i demokrati i utbildningsministeriet, hon anser att det verkligen 
behövs.  Hon tror varken på Fatah eller Hamas. Dessutom är Jerusalem ett så kallat ett C-område, 
vilket innebär ett område där Israel har total kontroll. I Sverige så förstår man heller inte situationen 
med den zon-indelning Israel gjort av Jerusalem.  
 



 

 

Utvärdering av de olika grupperna i projektet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Två av styrelsemedlemmarna i Al Mortaqa lyssnar intresserat till utvärderingen/utvärderingarna. 
 
De olika kvinnogrupperna: 
 

 Training sewing – sömmerskeutbildning 
 Kvinnorna från Silwan 
 Ungdomar  

 
 
Training sewing - Utbildning och praktik med handledning 
 
På Al Mortaqas center i Beit Hanina har 10 unga kvinnor fått sömmerskeutbildning, och många av 
dem vill nu bli modedesigner. En av dem vill även skriva en bok om mode och design. De har lärt sig 
en hel del om sig själva och hur de kan arbeta för att uppnå de mål i livet som de satt upp. Sorgligt, 
men ändå oerhört positivt. Att tro på sig själv och sin förmåga är en nyvunnen kunskap för dem.  
 
Några hade nu arbete på centret, där det sys en hel del olika kreationer. Ett exempel som vi själva 
blev förärade var, varsin palestinsk baddräkt, lite vågade sådana då benen faktiskt slutade en bra bit 
upp över knäna!  
 
Kvinnorna får börja med att lära sig symaskinerna eftersom det är fabrikssymaskiner man använder 
och inte sådana som man har i hemmet. Därefter får de lära sig steg för steg hur man ska sy olika 
delar av plaggen på. Och, jag vill lova att här handlar det också mycket om konkurrens – alla vill vara 
bäst! Kanske något som sporrar alla till att göra förstklassiga kreationer? De börjar alltid med att sy 
palestinska kläder, men med ökat mod och inspiration så föds hela tiden fler och fler nya kreativa 
idéer. Allt sker under god handledning av en utbildad sömmerska. 
 
Det har nu också blivit en tävling kvinnorna emellan, och en vinnare kommer att utses. Vad ska då 
sys, undrar vi. Shereen vill ha en klänning, och den som kommer med bästa resultatet vinner.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här sitter några blivande modedesigners och diskuterar, 
skrattar, hittar på idéer, även en del galna sådana.  
 
Men, om man aldrig vågar, så vinner man inte heller, 
resonerar de.  
 
 

 
 
Kvinnorna från Silwan 
 
Kvinnorna från Silwan var den grupp som vi förstod skulle bli svårast att arbeta med eftersom de har 
besvärligast att kunna röra sig fritt.   De berättade att de innan kursen mestadels hade suttit hemma, 
och de hade varit mycket stressade på grund av situationen i Jerusalem. Det har hänt mycket med 
den här gruppen, vilket vi inte hade trott att det skulle göra. Vi mindes väl det första mötet med 
gruppen och den känslostämning de hade då, så vi blev verkligen mycket positivt överraskade över 
vad som skett med gruppen under året.  
 
 Nu har de lärt sig att handskas med barnen på ett bättre sätt. Tidigare var det mycket skrikande, och 
kvinnorna hade heller ingen som helst kommunikation med sina män. Nu har de lärt sig att prata 
med varandra. Positivt tycker kvinnorna också det är, att de i stället för att ge all sin tid till familjen, 
nu tar sig egen tid. De insikter kvinnorna fått har gett dem mycket. 
 

 
Egen tid kan handla om att gå på gym och träna, men även delta på exempelvis på 
kurser som den som varit. Resultatet som de också ser, det är att deras män nu är 
mer öppna och tar sitt ansvar för barnen. De är delaktiga i uppfostran och 
behandlar flickor och pojkar på samma sätt. Kvinnorna i gruppen kommer att 
fortsätta stödja varandra och uppmuntra varandra framöver. 
 
Kvinnorna ville gärna fortsätta att träffas i grupp framöver, så vi berättade hur de 
lätt kan göra som vi gör i Sverige – nämligen gå samman och träffas i studiecirklar!  
 
 
 

 
Det finns ingen avundsjuka mot varandra i gruppen, utan snarare tvärtom. De gläds åt varandras 
framgångar och delar glädjen med varandra. De säger själva att innan de träffade Suzan så betedde 
de sig som barn, men nu känner de sig som vuxna kvinnor som kan uttrycka sina egna behov och 
önskningar. Alla älskar Suzan! 



 

 

Gruppmedlemmarna var från början väldigt osäkra på vad de egentligen ville i livet.  En av kvinnorna 
hade exempelvis alltid velat ha en vit klänning. Nu gick hon och köpte sig en, gick sen till en fotograf 
och tog kort på sig själv och barnen. Friskt vågat, och troligtvis hade hon inte gjort det innan kursen. 
 
En annan av kvinnorna, vars man satt i fängelse på livstid, berättade att: 
- Numer kan jag gå ensam och besöka min man ibland, och säga ifrån till svärmor utan att vara 

rädd.  
 
Det gäller att våga stå på sig – tidigare var hon rädd för att hon skulle behöva lämna sitt hus om hon 
hamnade i onåd. Hon var naiv och trodde att hon inte kunde göra något alls! Nu tar hon sig också 
egen tid ibland – något som hon tycker är viktigt.  
 
Flera säger sig ha fått nya vänner som de umgås med och de besöker också varandra till exempel när 
någon av dem fyller år. Många säger att gruppen var väldigt speciell, de har stött varandra, och de 
kommer att fortsätta träffas. Suzan ser med stolthet på gruppen och vad den åstadkommit. Suzan 
tillägger att det är första gruppen där verkligen ALLA kan prata om sig själva utan att vara rädda för 
att det kommer att föras vidare till andra.  
 
 
Utvärderingen - metoden 
 

 
 
Suzan hade lagt upp utvärderingen på ett lite 
annorlunda sätt, och vi båda från Sverige fick vara 
med och göra vår insats och vår egen utvärdering – 
spännande och roligt! 
 
Suzan hade med sig tidningar och utvärderingen 
byggde helt och hållet på känslor. Alla fick till 
uppgift att med bilder och text svara på frågor om 
hur de kände sig/såg på sin situation innan 
programmet, och hur de nu kände sig nu efteråt. 
Då – nu – framtiden var uppgiften. Kvinnorna 
delades in i grupper och satte ivrigt igång att hitta 
bilder som skulle symbolisera deras känslor. 
 
Det var mycket skratt och glädje i alla grupper och 
det klipptes och det skrevs och diskuterades. 
Därefter så klistrades det upp bilder och text på 
stora blädderblocksblad.  
 
 

 
En annorlunda och mycket uppskattade utvärdering. 
Fantastiskt att få vara med och dela deras känslor. 
 
Den här gruppen bestod av kvinnor från Silwan, den stadsdel i Jerusalem vars hela existens nu är 
hotad genom att israelerna vill riva ett stort område, Al-Bustan, till förmån för en park tillägnad 
israelernas Kung David. Det sägs att han en gång bodde här, men det finns inga som helst 
arkeologiska bevis på att så skulle ha varit fallet.  
 



 

 

För att kunna få träffa alla kvinnor i gruppen samtidigt, så hade Shereen sett till att hämta alla med 
en buss som kört dem till Beit Hanina. Tyvärr ser situationen så ut idag för kvinnorna som lever där. 
Frihet är bara ett ord på papper för dem! 
 
Alla var överens om att kursen hade gjort stor skillnad, och flera av kvinnorna berättade helt öppet 
om sina upplevelser: 
 

- Det är viktigt att tänka efter innan 
- Tidigare var jag alltid stressad och skrek åt barnen 
- Jag kommunicerar nu på ett bättre sätt med min man 
- Männen är delaktiga i barnens uppfostran  
- Tidigare tog hem och familj all tid – nu gör jag ofta saker för min egen skull, 

jag känner att det påverkar familjen positivt 
 

- Männen tar nu ett mycket större ansvar än tidigare för familjen  
- Både män och kvinnor har samma ansvar för barnens uppväxt 
- Life is participation 
- Min ställning i familjen är stark, min man respekterar mig 
- Jag kan nu hantera konflikter när de uppstår 
- Jag trivs med mig själv – andra måste acceptera mig som jag är 

 
Gruppen har stött varandra, de har mycket känslor för varandra och bryr sig om varandra, och de 
kommer att hålla ihop och stötta varandra hela tiden. De gav också ett namn på sin grupp, och det 
var HOPE – vackert och tänkvärt! 
 
Suzan om gruppen 
 
Suzan Shurafa som är psykolog och har arbetat hårt med gruppen berättar: 
 

”Det var en mycket speciell grupp, och 
det bästa var att de hela tiden har 
stött varandra och brytt sig om 
varandra.  
 
Trots sin situation i Silwan så har de 
alltid sett till att komma till kursen. 
Jag är väldigt nöjd nu och jag ser 
med beundran på gruppen och den 
styrka som nu finns där. 
 
Alla ställer upp för varandra, bryr sig 
om varandra och jag är säker på att 
alla tillsammans kommer att göra 
framsteg. Den allra största vinsten är 
att de nu kan prata om sig själva!” 
 
 

Kommentar Conny och Barbro 
Ett spännande program med Susan Shurafa, som är psykolog, och arbetar med att stärka kvinnorna 
psykiskt. Det var en helt magisk upplevelse, och ett sant nöje att få var med och dela deras 
upplevelser från utbildningarna. Det gav oss mycket glädje och tacksamhet, och det känns bara mer 
och mer att det var helt rätt att satsa på Palestinas kvinnor! 



 

 

Surprise!!! 
 
När utvärderingen i Silwangruppen var gjord så återstod en gemensam måltid på centret tillsammans 
med alla i Al Mortaqa samt målgruppen.  Vi kunde inte annat än att bli oerhört rörda då vi fick se vad 
som stod på bordet – födelsedagstårta med våra namn på - till oss eftersom vi båda hade fyllt år 
precis innan vi reste ner till Jerusalem – Wow vilken härlig  överraskning! 

 
 

 
 عيد ميالد سعيد
 عيد ميالد سعيد
كونيو باربرو أيها عيد ميالد سعيد  
 عيد ميالد سعيد

 
 
Happy birthday på arabiska – sjöngs för 
oss - wow! 

 
 
 

Unga kvinnor – några med universitetsutbildning 
 
Som nämnts i en tidigare rapport så var vi med då denna kurs startade i Jerusalem i maj 2012, och 
redan då kändes det så oerhört positivt efter den första dagen då vi var med som observatörer. Nu 
har det hänt ännu så mycket mer, man blir glad, man blir rörd, och inte minst oerhört imponerad av 
den stora förändring som skett, och det mod som ungdomarna visat. Målet kvinnorna hade satt upp, 
och ville uppnå efter insatsen var: Improve women skills in life, how to reach your goal and  how to 
communicate with others.  
 
I den här gruppen fanns flera ungdomar som hade universitetsutbildning, och det som var så oerhört 
roligt att få både se och höra, det var att programmet de gått igenom var till stora delar liknande det 
omställningsprogram som vi genomför på Gotland!  
 
De har fått lära sig hur man söker jobb, hur man presenterar sig på ett bra sätt, hur man skriver en 
CV, hur man besvarar olika frågor inför en arbetsintervju. Det fanns olika inslag med tydlig förankring 
i det verkliga livet, och det fanns flera önskemål för framtiden. De har också i mycket hög grad fått en 
ökad tro på sig själva och vad de kan. De har också fått starkare självförtroende, hittat sätt att lösa 
problem på samt en metod för att kunna uttrycka sina känslor och behov. Allt detta har de nu spridit 
ut till andra, vilket gjort att allt fler vill anmäla sig till en sådan kurs! Nästa grupp som Maha’ ska ha 
att innehålla inte mindre än 40 deltagare. Detta beror helt klart på att den första gruppen 
marknadsfört kursen på ett positivt och intressant sätt.  
 
13 kvinnor har fått arbete och 2 har fått praktik på en advokatbyrå – full pott 
Hur har de använt sina nya kunskaper, undrade vi: 
 

- Jag kan säga nej när jag behöver 
- Jag har lärt mig skriva ner mina tydliga mål 
- Jag försöker föra över mina kunskaper till andra 
- Jag kan argumentera för min sak 

 



 

 

 
 

Så här ser situationen 
ut för de palestinier 
som lever på nåder i 
Jerusalem. 

Varje dag kränks deras 
självklara mänskliga 
rättigheter. 

Våld eskalerar både i 
samhället och i 
hemmet. Män tar ofta 
ut sin frustration på 
kvinnor och barn. 

 

 

 

Sagt av en av alla de palestinier som lever i Jerusalem:  

 

 

Situationen för Jerusalempalestinierna är mycket svår. De erbjuds nu att 
flytta till en del av Västbanken utanför Jerusalem. Där erbjuds de lägenheter 

eller köp av hus till en billigare penning än inne i Jerusalem. Det som då 
händer, det är att de förlorar sitt blå id-kort, och på det viset så är det omöjligt 

att återvända till Jerusalem. Detta är en högst medveten handling av olika skäl: 

- Israelerna vill bara ha en viss andel palestinier i Jerusalem 

- Fattigdomen ökar (palestinierna i Jerusalem har inga arbeten – kan inte försörja sig, känner 
sig tvungna att flytta) 

- Hyrorna stiger (har man inget arbete så har man ingen inkomst- ingen kan betala för sitt 
boende) 

- Skatten till Israel har höjts, vilket innebär att palestinierna mer eller mindre ”tvingas” bort 
för att kunna klara sig 

Det är verkligen skillnad på folk och folk. Ingen tror längre på att det kommer att bli ett fritt 
Palestina – ingen kämpar heller för det längre.  

Palestinierna är heller inte eniga utan de kämpar också mot varandra.  

De som har det lite bättre bryr sig inte om dem som inte har det lika bra, vem klarar att leva så? 



 

 

Med stor ödmjukhet och tacksamhet över att jag fått ha den här fantastiska möjligheten att hjälpa 
andra människor till ett bättre liv, det liv som vi svenskar tar för givet, vill jag verkligen tacka. Ingen 
av oss har levt under de omständigheter som palestinierna gör, och ingen kan till fullo sätta sig in i de 
livsvillkor som gäller för människor under den ständigt närvarande ockupationen.  

 
Ingen som inte varit där kan heller inte sätta sig in i all den förnedring som palestinierna utsätts för, 
varje dag och varje tid på dygnet. Ingen som inte sett eller upplevt, kan heller förstå hur människor 
mår under detta helvetiska förtryck som pågår hela tiden och dagligen.  
 
Ständiga kränkningar mot alla palestiniers självklara mänskliga rättigheter är den vardag de ständigt 
tvingas leva med. Barnen som växer upp under dessa omständigheter får ärr som är näst intill 
omöjliga till att kunna läkas. 
 
Att vänja sig vid all världens ondska är inget som man som människa ska behöva göra. När ondskan 
blir till en normal företeelse så kan man bara undra vart världen är på väg. 
 
 
 
Personer som vi träffat: 
 
Svjetlana Duric  Palmecenter Ramallah 
Jonathan Karreskog Palmecenter Stockholm 
Shereen Aweidah Al Mortaqa Organization for women 
Suzan Shurafa  Psykolog, arbetar i kvinnogrupperna 
Styrelsen  Al Mortaqa   
 
 
 
Visby 2012-12-30 
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Barbro Ullberg Gardell 
Projektledare LO-distriktet Gotland 

 

 
 


