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Projektet är ett samarbete mellan LO-distriktet Gotland – ABF Gotland och Socialdemokraterna på 
Gotland och finansieras med SIDA-pengar kanaliserade via Olof Palmes Internationella Center. 
Projektet genomförs i samarbete med Al-Mortaqa Organization for women i Jerusalem. 
 
Deltagare från LO-distriktet Gotland 
Barbro Ullberg Gardell 
Conny Kristensen Gahnström 
Tommy Gardell 
Per Gahnström 
 
 
Inledning 
Så stod vi då inför resa nummer tre ner till det nya projektet Women for Life. Den här gången blev 
resan lite annorlunda eftersom Tommy och Per skulle följa med för att under en hel dag hålla en 
workshop för Palmecentrets organisationer i Palestina. Det handlade om den svenska modellen och 
hur en demokratisk förening byggs upp, och hur det svenska välfärdssystemet finansieras.  
De båda har tidigare gjort en sådan insats som på samma sätt som den här blev väldigt uppskattad. 
Det var en mycket nyfiken och vetgirig grupp, och frågorna som de fick svara på var många. Det 
märktes att det fanns ett genuint och stort intresse för att försöka förverkliga de idéer och kunskaper 
som förmedlades av Tommy och Per.  
 
Dag 1 
Första dagen gick åt till att resa ner till Palestina. Morgonen på Arlanda blev en kaotisk sådan. Ingen 
ordning, ingen information, total kaos och ingen som visste någonting, så irritationen växte i takt 
med att tiden för incheckning krympte. Dock avlöpte det hela väl och vi kom iväg som planerat. I Tel 
Aviv så väntade Abu Ahmed med taxi för vidare transport till Jerusalem och hotell Ambassador.  
Senare på kvällen blev vi hämtade av Shereen och hennes man Abdullah för middag, och vi åkte till 
den västra israeliska delen av Jerusalem.   
 
Tyvärr så var ingen restaurang öppen här eftersom det ännu vid tidpunkten var judarnas sabbat, och 
då utförs inget arbete i Israel. Allt står stilla, till och med bussarna. Delar av staden är stängs av för 
trafik, och hela innerstaden blir gågator. Inga judiska affärer, restauranger eller andra inrättningar är 
öppna. Så, vill man äta på restaurang innan klockan åtta så får man gå på en ickejudisk sådan. Vi 
väntade, dock blev vi ivägkörda eftersom vi redan hade satt oss på den uterestaurang som vi tänkt 
äta. Det blev bara att vänta, men middagen var värd det! 
 

Dag 2 
Andra dagen som var söndag och ledig dag för 
palestinierna så hade Shereen och Abdullah 
gjort upp ett utflyktsprogram för oss. Vi hade 
tidigare sagt att vi någon gång ville åka till 
Nazareth, en av alla de heliga och historiska 
städerna i Palestina. Vägen dit var lång så vi 
började med att tanka, vilket var en ny och 
annorlunda upplevelse. Det var inte lika enkelt 
som hemma i Sverige precis, där vi bara stoppar 
i våra kort och trycker in en kod! Nej, här fick 
man registrera bilnumret och också identifiera 
sig med personnummer! 
 

På väg mot Nazareth möter man undersköna vyer 
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Med Shereen bakom ratten går det undan! Hon körde mellan 140 och 150 km i timmen, men vägarna 
var stora och trefiliga så det var inga problem, och efter ett tag så hade vi vant oss vid hastigheten på 
Yitzhak Rabin Highway en av de nya israeliska betalvägarna i landet där de grönskyltade palestinska 
bilarna inte har tillåtelse att köra!! 
 
I bilen hann vi med att diskutera en massa olika saker, till exempel och hur en palestinsk begravning 
går till. Anledningen till det ämnet kom upp, var att vi passerade ett antal gravplatser längs vägen. 
Intressant och helt annorlunda än hos oss. Påskfirandet blev ett annat intressant ämne. Här i 
Palestina så firas det faktiskt två olika påsk. Till lycka för skolbarnen eftersom de får två påsklov. 2013 
så firades både den kristna och den judiska påsken vid samma tid som i Sverige, men i maj så firades 
den ortodoxa påsken.  
 
 
Kort om påsken. 
”Vallfärder är sen urminnes tider en viktig inkomstkälla i det Heliga landet, och spelar än idag en 
avgörande roll för turismen. På långfredagen är de trånga gränderna i Jerusalems muromgärdade 
gamla stad fyllda av kristna helgdagsfirare. Lokala palestinier och besökare från många länder går 
längs Via Dolorosa, Jesu lidandes väg, genom den kristna stadsdelen fram till Gravkyrkan, som enligt 
traditionen reser sig över platsen för Jesu grav.  
 
Den judiska påsken, pesach, sammanföll detta år med den kristna och massor av människor besökte 
den Västra Muren (klagomuren), judendomens heliga plats. Då kommer mängder av turister från 
stora pilgrimsländer som Ryssland och Grekland.”  

  
Väl framme i Nazareth, som inte alls såg ut 
som vi hade föreställt oss, så slog värmen 
emot oss, och det var verkligen tufft att ta 
sig uppför backarna till kyrkan.  
 
Den sägs vara den gamla kyrkan 
(Bebådelsekyrkan) där kristendomens 
vagga en gång stod och där ängeln Gabriel 
enligt sägen berättade för Maria att hon 
skulle bli havande.  Den kyrkan är en av de 
viktigaste byggnaderna i Nazareth som är 
byggd på delar av den gamla kyrkan från 
korsfararnas tid.  
 

 
 
 
Efter lite kaffe åkte vi sen vidare till Akka, även den en mycket gammal stad. På vägen passerade vi en 
hel del byar som var mellan 2 500 och 5000 år gamla.  I en av byarna som heter Shefer, vill nu 
israelerna minska befolkningen, men de vet inte hur de ska gå tillväga. De vill gärna bygga 
bosättningar men de lyckas inte, fast å andra sidan så bygger de ändå, och självfallet har de stöd av 
den israeliska regeringen?!  
 
I Akka hann vi med att äta en delikat lunch där vi samtidigt iakttog några yngre grabbar som hoppade 
från den gamla stadsmuren rakt ner i havet. Såg alldeles livsfarligt ut. Efter det så åkte vi upp till 
gränsen mellan Palestina och Libanon. En gräns som stängdes 1948, men som ännu vaktas av militär, 
och ingen tillåts passera, eller ens ta bilder där.  
 

Mäktigt att känna historiens vingslag  
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Dag 3 
Tredje dagen började med en rundvandring i Al Mortaqas helt nya lokaler som ligger i Jerusalem, 
men det på grund av en liten annorlunda händelse. När de fick lokalen, en helt ny våning som snabbt 
byggdes ovanpå ett redan befintligt hus, så låg huset egentligen på Västbanken. Men, alla kyrkor i 

området gick samman och protesterade 
mot att den här delen av området där 
huset var byggt på som egentligen låg 
Västbanken, borde tillhöra Jerusalem.  
 
Kyrkorna tillsammans lyckades och fick 
den israeliska regeringen att backa, 
vilket i sin tur innebär att skatten här är 
lägre, och kostnaderna har minskat.  
Man kan nog säga att Al Mortaqa 
Organization for Women nu ligger i 
någon sorts ”ingenmansland”. Man ser 
tydligt hur byggandet av muren helt 
plötsligt svänger av och en del går bara 
rakt ut i tomma intet.  
 

 
 
 
Så blev det dags för Conny och mig att arbeta, och dagen började med att träffa den första av de tre 
grupper som nu finns i projektet. Den här tiden är tiden för avslutning för nästan alla de grupper som 
finns i projektet. Ibland har Al Mortaqa samarbetat med en annan organisation. Grupperna var 
följande: 
 

1. En grupp kvinnor som har stora psykiska problem, som har svårigheter med sina barn och 
ungdomar.  

2. En grupp ungdomar i Jerusalem som inte vill gå i skolan, utan skolkar mestadels.  
3. En grupp kvinnor som har stora problem med hur de ska hantera problem med sina barn och 

ungdomar.  
 

 
 
Grupp 1. 
I denna grupp var rådde en samstämmighet, och 
alla har bara positivt att säga om Suzan, en del 
riktigt avgudar henne. De kvinnor som varit med 
är mer än nöjda med vad Suzan och gruppen 
tillsammans åstadkommit.  
 
 
Alla har fått nya vänner och de säger också att de 
bara längtar till de här måndagarna med Suzan. 
På något vis liknar det vårt omställningsarbete 
och det som vi utgår ifrån och tycker är viktigt, 
nämligen att samla människor i grupp.  
 
 
 

Al Mortaqas syfabrik., där man även tar emot lärlingar och 
ser till att de får anställningar efter utbildningen 

Spännande utvärdering 
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Som avslutande aktivitet fick kvinnorna varsitt papper på vilka de skulle beskriva hur de såg på sig 
själva innan de började kursen, och hur de såg på sig själva efter tiden i programmet. Spännande att 
se hur alla med liv och lust tog sig an uppgiften, och spännande var också att få ta del av resultatet av 
deras utveckling.  
Sagt av gruppen: 
 

- Just nu flyter jag fram som på en flod. 
- Har fått ett bättre självförtroende nu. 
- Jag växte och känner mig nu stark som en varg. 
- Nu är det jag som sitter vid rodret i båten. 
- Från början var jag orolig, men nu känner jag att jag flyger. 
- Jag var alltid ängslig förut, men nu är jag optimistisk.  

 
 

 
 
 
 
 
En grupp framställde sin utveckling på ovanstående sätt, och fick väldigt roligt när vi förklarade för 
dem att om det hade varit i Sverige så hade tolkningen av figurerna gett en helt annan betydelse; 
från glädje till sorg! Det handlar om från vänster till höger eller från höger till vänster. 
 
Sagt från gruppen. 
”Vi ska dela med oss av våra erfarenheter och känslor för att göra andra människor glada och 
positiva. Vi kan exempelvis besöka sjukhus eller andra platser där det behövs någon att prata med.”   
 
Grupp 2.  
Den här gruppen hade Ma’ha som ledare, och hon hade också lyckats stort med att förändra de 
ungdomar som av olika anledningar inte hade någon större lust eller vilja att studera på gymnasium. 
ABF Pensum har tidigare haft ett ESF-projekt med samma målgrupp och samma mål, så det kändes 
oerhört spännande att få vara med på både utvärdering och avslutning. Det som vi kan konstatera, 
det är vikten av att ha en ledare som verkligen vill förändra, som brinner för att andra ska få 
möjligheter till utveckling och bättre förutsättningar till egen försörjning. Start Now – hette 
programmet. 
 
Vi har sett Ma’ha tidigare och känner väl till hennes kapacitet i förändringsarbete. Den här gruppen 
med 11 deltagare utgjorde inget undantag. Alla var lyriska och hade fått en helt annan framtidstro 
och styrka till att påverka sin egen situation. Här följer några citat från gruppen: 
 

- Jag har blivit starkare, kan ta egna beslut och vet nu att jag kommer att klara av en 
anställningsintervju. Jag känner mig mycket nöjd med mitt liv. 

- Jag är mycket starkare nu, och hoppas att det blir fler såna här kurser. 
- Jag har fått ett mycket bättre självförtroende och vet nu att jag kommer att klara av livet 
- Jag har blivit mycket mer positiv, fått ett bättre liv och har nu en dröm att studera vidare på 

universitet. 
- Jag skolkade från skolan alla dagar utom torsdagar när Ma’ha kom, och jag känner mig mycket mer 

optimistisk nu och vet att jag kommer att få ett bättre liv. 
- Jag tror på mig själv och jag kommer att göra det jag har tänkt. 
- Jag väntade alltid på att det skulle bli torsdag, nu är jag personligen mycket starkare och kommer att 

gå vidare framåt i livet. 
- Jag har fått ett bättre liv och kan själv fatta avgörande beslut. 
- Jag trodde inte från början att den här kursen skulle ge mig något, och nu vill jag bara gå fler. 
- Jag har nu mycket bättre självförtroende och självkänsla. 
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Slutligen fick jag och Conny den stora äran att dela ut deras diplom, som naturligtvis stod deras namn 
på … på arabiska! Så det väckte en del munterhet eftersom vi delade ut dem lite hur som helst utan 
att kunna se vem som skulle ha vilket diplom. Tänk vad man lär sig! Roligt blev det i alla fall. 
 
 
Grupp 3. 
Den här gruppen har träffats under 3 månader och syftet är även här att få insikt och kunskap om hur 
de ska hantera sina barn och sina ungdomar. Från början var även män med, men beroende på att 
gruppen var tvungen att flytta till annan lokal så försvårades situationen för männen att delta. Nu är 
det en öppen grupp med för tillfället 8 kvinnor, och männen kan delta när de själva kan. De flesta av 
kvinnorna har väldigt många barn, en del upp emot 10 barn. Och det finns också massor med 
barnbarn nu. Några kvinnor hade gifts bort i tidig ålder, redan vid 15 – 16 år! Även i den här gruppen 
var Suzan ledare.  
 
 
Första gången man träffades så kartlades behoven, och det fanns ingen organisation som arbetade 
med just dessa problem i Jerusalem. Nu är det endast Al-Mortaqa Organization som har tagit tag i 
detta eftersom ingen annan jobbar med frågan där. Andra NGOs arbetar i andra stadsdelar t ex 
gamla stan i Jerusalem. Kvinnors behov – alla har sina behov och de är gemensamma! Alla tycker att 
kursen varit bra, och några poängterar att det inte alltid varit så lätt att ta sig till lokalen. På frågan 
om kursen varit till nytta så svarade 90 % av kvinnorna JA. Sagt i gruppen: 
 

- Förändringar måste börja hos föräldrarna 
- Ett nej är alltid ett NEJ 
- Det är lättare att sätta tydliga gränser för vad som är OK eller inte 
- Numer är det lätt att ha en bra dialog med barnen 
- Nu har vi fått ett bra sätt att uppfostra barnen på 
 

 
Nytt program på gång. 
Här finns plats för 14 deltagare, vilket inte vållar några rekryteringsproblem. Kursen heter 
Springboard Program, och riktar sig till kvinnor vars vardagar fylls av massor med problem. Kvinnorna 
som rekryteras är de som har det svårast, de har inga arbeten, de lever under stort förtryck från sina 
män och många av dem har haft åtskilliga problem i livet. Syftet med den är att bygga upp strukturer 
och hitta strategier för att uppnå en bättre självsäkerhet. Sådant som kommer att arbetas med i 
kursen är exempelvis: 
 
 

- Dealing with husband and children 
- Feelings, ”success   stories”, experiences in life and to speak about it 

 
  Det finns en lag i Israel som säger: 
 
”Om en man slår en kvinna, så ska han hamna i fängelse”   
 
En del kvinnor har anmält, andra inte – men det spelar ingen roll – anmälan tas ändå inte på allvar! 

 
 
 
 

 Alla vinner på jämställdhet! 
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En lite olustig händelse nedanför vårt hotell Ambassador.  
 

 
Datum idag är den 7 maj – och den dagen är en dag då 
judarna firar en av sina högtidsdagar. Det var nämligen 
då, den 7 maj 1948 som judarna intog Östra Jerusalem. 
Det var många judar samlade och det fanns också vakter 
på plats ifall det skulle urarta till något tumult. Det var 
musik, det var dans och det hölls tal.  
 
 Vakterna visste inte riktigt vad de firade eftersom de inte 
var födda 1948 då händelsen inträffade. Fantastiskt, att 
stå och vakta när man inte har en aning vad man vaktar 
och av vilken anledning man firar.  
 
Det var också en hel del firande i Gamla stan i Jerusalem, 
så det var inte helt lyckat att befinna sig där när det var 
dags för den stora hågkomsten. 
 
 
 
 

 
 
 

פַארנומען 8491 אין מענטשן אידישע די פייַערן מיר הייַנט  
ירושלים מזרח   

גָאט דורך צוגעזאגט האבן מיר ווָאס לַאנד די אין אייגן אונדזער איז ווָאס שטָאט די  
 

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Var och en håller på sitt – vem var först – vad är sant, 
och inte sant …? 
 
 

Dagens händelser påverkade även oss så tillvida att vi blev tillsagda att INTE gå ner i Gamla stan vid en viss tid den 
dagen. Det skulle nämligen bli ett stort demonstrationståg, och man befarade att det kunde urarta och den risken tar 
vi inte! Det har vi lärt oss på Palmecenters utbildningar genom åren! 
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Heliga platser 

Gravkyrkan  

Den heliga gravens kyrka reser sig enligt den 
kristna traditionen över platsen för Jesu 
korsfästelse, begravning och uppståndelse.  

Den byggdes ursprungligen 335, men 
brändes och förstördes senare av perser och 
muslimer.  Kyrkan återuppbyggdes åren 
1027-1048. 

 

Västra muren 

Västra muren (klagomuren) är juden- 
domens heligaste plats och en del av 
stödmuren till det bibliska templet.  

Första templet byggdes enligt Bibeln av kung 
Salomo och förstördes av Babylonierna 586 f 
Kr. 

Det återuppbyggdes, men andra templet 
förstördes av romarna 70 e Kr. 

 

Al Aqsa-moskén 

Al-Aqsamoskén är den tredje viktigaste 
platsen inom islam. Enligt muslimsk tradition 
fördes profeten Muhammed under "den 
nattliga resan" från Mecka till den plats där 
moskén nu står.  

Den byggdes år 705 på Haram al-Sharif - 
Tempelberget. Förstördes av flera jord-
bävningar och återuppbyggdes 1035. 

 
 

 

De politiska problemen ligger aldrig långt borta i Jerusalem. Det är en helig stad för tre 
världsreligioner - judendom, kristendom och islam - med allt vad det innebär av rivaliserande 
intressen. Och staden är en av de svåraste knäckfrågorna i den israelisk-palestinska konflikten där 
båda sidor ser den som sin huvudstad. 
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Men kristna palestinier protesterar mot att de också under påsken har svårt att få tillstånd av den 
israeliska ockupationsmakten att resa in till de heliga platserna i Jerusalem från Västbanken. Det bor 
runt 50 000 kristna i främst Betlehem och Ramallah.  

Påskfirandet i Jerusalem börjar på palmsöndagen. Då tågar kristna från Olivberget ned till gamla 
staden för att markera Jesu ankomst till den heliga staden där han skulle fira den judiska påsken. 
Jerusalem är ett pilgrimsmål för judar, kristna och muslimer. Alla dessa religioner handlar om att 
människan ska visa respekt för det Gud har skapat och bevara det.  

Dag 4. 
Fjärde dagen blev en heldag i Ramallah där Tommy Gardell och Per Gahnström höll en heldags 
workshop för Palmecenters partnerorganisationer på Västbanken. Det var stor anslutning och dagen 
blev fantastiskt lyckad, och det blev väldigt mycket frågor från deltagarna. Zarifeh som nu är anställd 
på Palmecenter i Ramallah blev en ny och mycket trevlig bekantskap och vi fick väldigt mycket 
information om hur hennes arbetsuppgifter ser ut. Vi fick nämligen möjlighet att få komma till 
Palmecenters kontor i Ramallah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarifeh berättar att alla projekt följs upp var tredje månad, och då ser man på hur projekten följer 
den aktivitetsplan som gjorts i ansökan och man jämför också med de resultat som man sagt man ska 
uppnå. Det finns en matris som visar allt detta. Zarifeh berättade också för oss att man för tillfället 
har inte mindre än 15 olika projekt att följa, så nog är det mycket arbete som krävs för att allt ska 
flyta på. Vi känner stor trygghet i att veta att det hela tiden är kontroll på hur projekten sköts och vad 
som sker.  

Zarifeh berättade en del mindre trevliga händelser för oss när det gäller det som heter Wall 
Permission. Detta är ett tillstånd för att kunna passera checkpoints och komma tillbaka igen. Detta 
berör alla de som har ett grönt ID. Dessa människor har inga som helst faciliteter utan är helt 
exkluderade från samhället. Man bor i Jerusalem, men ändå inte eftersom man bor utanför muren!!! 
Därför behövs ett specialtillstånd för att komma ut och in igen. Detta drabbar i hög grad alla de barn 
som går i skolan. De går hemifrån kl 6 på morgonen och när de slutar kl 12 på dagen så är det inte 
alltid som soldaterna ”har lust” att släppa igenom barnen. Det händer att de får vänta till kl 4 innan 
det passar soldaterna att släppa igenom dem. Ibland så visar dem upp sina skarpladdade vapenför 
barnen och tycker det är roligt att skrämmas.  

Det är en stor glädje att kunna få 
bidra med hur vi i Sverige har byggt 
upp vårt välfärdssystem.  
 
Alltid sår man något litet frö som 
gror någonstans. 
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Inköp som man gör får inte överstiga 3 kilo, och om man vill komma till sin egen mark för att 
exempelvis skörda sina oliver, så är det bara 1 person som får tillstånd. Den personen får då utstå en 
hel del eftersom man befinner sig hela tiden mitt ibland judiska bosättare.  

Vi fick också veta att några isolerade byar ville en gång göra en Summer Camp för barn, men då 
släpptes inte deras material igenom, utan de fick sitta och vänta i 3 dagar innan de fick det. Tala om 
att medvetet trakassera och förstöra för andra.  

 

 

 

 

 

På kvällen blev det middag med Al Mortaqas styrelse hemma hos en av styrelsemedlemmarna. Alla 7 
i styrelsen var närvarande vilket var mycket bra med tanke på att vi hade många frågor. Middagen 
var en typisk palestinsk sådan och bestod av ett jättestort bröd med olja och pinjenötter, och ovanpå 
en STOR grillad halv kyckling. Och massor med grönsaker till naturligtvis. Jättegott, men alldeles för 
mycket att kunna äta upp.  

Efter middagen så satte sig Conny och jag med styrelsen för att få veta vad som gjorts, vad som är på 
gång och hur situationen ser ut just nu. Det finns många tankar och det finns kreativa och spännande 
idéer på utveckling av verksamheten i Al Mortaqa. Det har varit en ständig uppgång för 
organisationen och den växer bara mer och mer för varje gång vi besöker dem. Det är helt fantastiskt 
att se styrelsemedlemmarnas engagemang och lust till att jobba framåt och utveckla mer och mer. Vi 
har ju sett hur Al Mortaqa hela tiden hittat nya idéer, och det finns inget som är främmande för dem 
längre.  

 

 

 

Den senaste aktiviteten, ett ålderdomshem i Jeriko; ska vi besöka nästa gång vi kommer ner. Det är 
Haifa ifrån styrelsen som tagit initiativ till att starta det, och det är också hon som är ansvarig för 
projektet. Även här finns det ett gigantiskt behov. Hemmet bär namnet Beit el Agdad och betyder 
ungefär Morfars hem. ”Här finns inget slutdatum på projektet”, säger Haifa.  

Hon berättade att det hela startade med 15 personer som vardera skänker 100 Shekel per månad 
vilket i sin tur bidrog till att man fick ihop 20 000 Shekel som räckte till 9 rullstolar, 7 rollatorer, 5 
specialmadrasser, 2 matbord samt någon sorts maskin som var till för personer med knäproblem. Det 
som man eftersträvar nu, det är att få in ännu lite mer pengar, för då kan man anställa någon. Som 
det ser ut nu så finns det endast en sjuksköterska anställd, och hon ska räcka till för de 39 vårdtagare 
som finns på Beit el Agdad! 

Haifa berättar också om situationen i Beit Hanina, ett annat område där massor med insatser behövs.  
Det finns faktiskt de människor som bor i Beit Hanina som inte ens har en dörr att stänga i sitt hus. 

Shereen blev i början på året inbjuden till Marocko för att tala om situationen i Palestina 
inför många personer i ledande politiska ställning. Syftet var att man skulle komma skriva 
ihop ett dekret om hur man framledes skulle arbeta med frågor som rör palestiniernas liv. 
Shereens uppgift var att berätta hur Al Mortaqa arbetar och hur situationen i Jerusalem 
blir allt värre och rörelsefriheten allt mer inskränkt.  BRAVO SHEREEN!! 
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Dessa miserabla villkor möter alla som har sitt gröna ID-kort och bor i Jerusalem. Det som är så 
fantastiskt att lyssna på styrelsemedlemmarna och så otroligt värdefullt för oss att få ta del av allt 
vad de tillsammans arbetar för i olika projekt för att ge människor lite värdighet! 

Senaste aktiviteten som redan startat utifrån idéer som kommit fram är en verksamhet som kallas för 
One-Day-Need, och den riktar sig till fattiga människor, speciellt under tiden för Ramadan. Man har 
gjort upp med en del företag att de skänker matvaror till de fattiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dag 5 
 
Femte dagen blev också den fantastiskt händelserik, och en mycket rolig sådan. Vi skulle få vara med 
på en kursavslutning för en grupp unga kvinnor som av olika anledningar inte tycket att det fanns 
någon som helst anledning att gå i skolan. (Om detta har tidigare berättats) Avslutningen gjordes på 
Jerusalem Hotell och alla bjöds på lunch.  
 
Dag sex 
 
Sjätte dagen - hemresedag – så det blev tidigt upp och frukost. Strax därefter hämtades vi alla 4 upp 
av Abu Ahmed som körde oss till flygplatsen i Tel Aviv. Det är alltid lika spännande att samtala med 
honom eftersom han har mycket att berätta, ofta små vardagshändelser i hans familj vilket vi alltid 
uppskattat.  

Tack för den här gången – det har varit lika fantastiskt och givande som alltid!  

Visby 2013 09 01 

Barbro Ullberg Gardell  
Projektledare LO-distriktet Gotland 

Tre personer ur Al Mortaqas styrelse – i mitten på bilden sitter Haifa – en kvinna med 
många goda idéer. 

Bilagor: 
Artiklar publicerade i Gotlands Tidningar, skrivna av Tommy Gardell 
Ledare skriven av chefredaktör på Gotlands Tidningar Ulla Pettersson 


