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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 
 
 
 

Inledning + Dag 1-2 
 
Den här resan 
inleddes med två 
mycket givande dagar 
på ett nätverksmöte i 
Jeriko till vilket  
Palmecenter hade 
bjudit in.  
 
Det kändes stort, och 
det kändes hedrande 
att få delta på ett 
sådant möte där syftet 
var att bidra till 
Palmecenters nya 
landmål och 
projektmål i regionen.  

 
 
Vi var totalt 50 deltagare indelade i 8 olika grupper. Första dagen handlade mycket om information 
och det var superba föreläsare som gav oss mycket kunskap inom olika områden. Första föreläsaren 
var Jamileh Abed, en kvinna med mycket kunskaper när det gäller korruption och mutor. Hon 
inledde med att historiskt tala om korruption sa att om man alltid talar negativt om korruption så 
tror alla till slut att det är sanningen! 
 
Hon berättade vidare att Sverige är bäst i världen när det gäller korruption eftersom det finns ett 
system med full insyn som förhindrar det, och hon poängterar att det är viktigt med demokrati och 
att ha god kontroll. Korruption har många olika former och vilken är då den värsta formen av 
korruption i Palestina idag? Svaret var WASTA – ett annat ord för nepotism, en favorisering för att 
gynna anhöriga i syfte att uppnå ett visst mål för egen vinning. 
 
 I Palestina finns även ett ”tribal thinking”. På frågan om situationen skulle sett annorlunda ut om 
Palestina varit en demokrati så svarade Jamileh att man måste utgå från värderingar och fokusera på 
det.” Vårt viktigaste uppdrag är att belysa situationen, civilsamhället har en plikt och det är att ha full 
insyn i verksamheten”. Det finns en organisation som heter AMAN vilket betyder The coalition for 
integrity and accountability, vilken är specialiserad på att förhindra korruption.  
 
 

Happy funeral = where there is no corruption! 
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Nästa föreläsare var Hasan Barghouthi – director for the Palestinian trade union movement, DWRC, 
vilken är motsvarande ABF i Sverige. Han inledde med att skicka en tanke till alla inom 
fackföreringsrörelsen kämpat för rättigheter för människor. Han tog upp några av alla de problem 
som finns för palestinierna som exempelvis: 

 
 
 
 

- Mer än 70 % av 
palestinskt land ligger 
inom område C 

 
- Finns ingen gemensam 

lönesättning 
 
 

- Ingen sjukförsäkring 
- Ingen pension 

 
 
 

 
Givande grupparbeten mellan svenskar och palestinier. Här är ett  

exempel på ett problemträd som sen ska bli ett målträd! 

 

 

Han betonar att det finns ingen kamp för Palestinas sak och hur ska Democracy Workers Rights 
Center på olika sätt kunna hjälpa till att stödja facket?  Han säger att ”we try to give a new morning 
and cooperate with all trade unions in Palestine, and all organizations have loose direction”.  
 
Han berättar vidare om PGFTU (motsvarande LO) och att det inte finns några avgifter för 
medlemmarna. Han betonade även att det mellan 1967 och 1975, som var en viktig period för DWRC 
då man stred för sina rättigheter.   Under den första intifadan (en icke-våld) misslyckades man med 
att föra ut sitt budskap till sina medlemmar.   
Hasan berättar vidare att efter 1967 och fram till nu så har det inte funnits något som helst 
kollektivavtal.  
 

 
 
 

Ibland behövs det en kaffepaus – och den tar 

man gärna utomhus- trots att det är december!! 

Vår suveräna Svjetlana diskuterar med några av 

deltagarna.  
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Dag 3 
Tredje dagen bar det av tillbaka till Jerusalem och inkvartering på Ambassador hotel och arbetet med 
att utvärdera det gemensamma projektet Women for Life. Det är så glädjande att se hur projektet 
hela tiden når nya framgångar, och även se att vår organisation får fler och fler förfrågningar att 
medverka i olika kurser och utbildningar. Vi hade många diskussioner runt kommande år dvs. 2014 
och vad som sker då. Det är oerhört givande att få vara så delaktiga som vi är, och vi vet också att 
Detta uppskattas både av samarbetsorganisationen och även deras styrelse.  
 
Vi pratade ihop oss inför kommande dags utvärderingar, och vilken roll vi skulle ta. Det hade vi nog 
inte behövt göra, för det föll sig naturligt när det var dags. Vi fick i alla händelser vi en ledig dag, och 
det kändes skönt eftersom vi inte hade haft någon ledighet. Självfallet ägnade vi dagen åt att gå runt 
i Jerusalem, diskutera och fundera över kommande dags program, då det var dags för utvärdering av 
the Springboard program. 
 
Dag 4 
Fjärde dagen gjorde vi ett besök i ett annat projekt som ägs av ABF Botkyrka.  De finns inne i gamla 
stan och heter ”Old city youth association”. Tanken med det här besöket var att organisationen 
hade bett Al Mortaqa om att få till någon form av samarbete. Vi pratade också med den grupp av 
kvinnor som fanns där, och som höll på att tillverka saker; radband, halsband och armband och andra 
saker som vi bedömde som omöjliga att sälja, tyvärr. Det var också vad kvinnorna själva sa. Vår fråga 
var om de gjort någon undersökning av vad marknaden ville ha. Men det hade de inte gjort. 
Stämningen i gruppen var tämligen uppgiven och engagemanget var inte särskilt stort.  
 
På eftermiddagarna händer det däremot mycket, för då kommer ungdomarna, och det är positivt, för 
det finns mycket för dem att göra där. Det kändes mer som om centret utgjorde någon form av 
ungdomsgård, vilket är bra för ungdomarna. Det finns något att göra, det finns någon man kan prata 
med, det finns någon som lyssnar, hjälper och stöttar, och man kan göra massor med olika saker 
tillsammans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På besök i projektet Old City youth association där kvinnorna finns på 

förmiddagarna, men dit det kommer mycket ungdomar när skolan är slut 

för dagen. Bra att det finns en plats att gå till.  
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Dag 5 
Femte dagen. Samtal med Suzan Gosheh från Al Mortaqa och hennes program för den kvinnogrupp 
hon senast arbetat med, och som upplever frustration, hopplöshet över instängdhet och utsatthet i 
det palestinska patriarkala samhället.  
Målgruppen i den utbildningen var unga kvinnor/tonåringar i åldern 14 år och uppåt. Här kom det 
upp en hel del problem som ungdomarna hade fått arbeta med under kurstiden. Det är sorgligt att 
höra hur många av dem som hade bakgrunder som man skulle önska att ingen tonåring skulle 
behöva ha. Flera av dem hade varit självmordsbenägna, några hade fastnat i narkotikamissbruk, flera 
hade skilda föräldrar. Flera av ungdomarna sa rent ut att de ville bara dö, livet var så jobbigt! I 
utbildningen så har kvinnorna hittat personliga vägar ut ur sina tragiska upplevelser, och livslusten 
har kommit tillbaka. 
 
I Jerusalem finns gigantiska problem, och när man hör talas om hur skolorna nu varken kan eller har 
ekonomi till att arbeta med psykiska problem, så inser man hur bra vi har det i Sverige! I Jerusalem 
finns exempelvis ingen kurator eller någon annan som ungdomarna skulle kunna ha gått till för att få 
hjälp. Dessutom så är Jerusalem överbefolkat och en klass kan ha upp till 40 – 45 deltagare.  Man kan 
med fog påstå att Al Mortaqa gör det som samhället borde göra! 
 
 
En skolföreståndare/rektor i Jerusalem har frågat: “Where is Al Mortaqa Organization and what do 
they do? We would very much like to cooperate with them!” 
 
En psykolog har också arbetat med gruppen, och hon såg snart att den gruppen unga som hon hade 
att arbeta med var verkligen i farozonen. Runt henne fanns ungdomar med så många sociala 
problem. Hon lärde ungdomarna att hantera konfliktsituationer både i familjen och i samhället. Där 
dessa ungdomar lever i det som sägs vara det värsta området i hela Jerusalem 
 
I Al Mortaqas stab så arbetar man uteslutande med empati och sympati! För oss så är det väldigt 
intressant att få möjlighet att vara med i verksamheten direkt. Ofta kan vi bidra med synpunkter och 
vi har många samtal med kvinnor/ungdomar i de olika grupperna.  
 
 
 
Dag 6 
Sjätte dagen var det också en avslutning och utvärdering i ett program som heter the Women´s Self 
Development Programme.  
 
Det var också mycket trevligt att träffa den här gruppen eftersom de kände väl igen oss sen tidigare. 
Flera roliga aha-upplevelser som ger så mycket gott tillbaka till oss, och betygen till Al Mortaqa är 
fantastiska från kvinnorna. Gruppen hade 23 deltagare.  

  
                          En del lovord: 

- Jag lärde mig sätta mål och hur jag ska 
uppnå dem 

- Allt har blivit mycket bättre för mig 
- Jag har större förståelse för mina barn 
- Kursen gjorde stor skillnad 

 
- Jag har lärt mig hantera konflikter 
- Jag lärde mig att stärka mina svaga sidor 
- Jag har blivit mycket lyckligare 
- Jag hade mycket inom mig som jag nu 

kan uttrycka 
 

Intyg från kursen – den här gången med vanliga 

bokstäver! 
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En sorglig situation – berättat av Suzan som är psykolog: 
 
”Jag träffade en av de unga kvinnorna och vi diskuterade länge om Early marriage. Mamman ville att 
dottern skulle utbilda sig för att få bättre förutsättningar i framtiden. Men pappan i familjen, som 
styrdes av patriarkala värderingar ville att dottern skulle giftas bort. Mamman kände sig helt 
maktlös, men vågade inte uttrycka att hon verkligen ville att dottern skulle utbilda sig först!  
 
Den som vann striden här var tråkigt nog pappan, som ju anses var den som alltid bestämmer, så 
dottern blev bortgift, och hennes lott blir ju att vara hemma, föda barn, göra allt i hushållet etc. 
Sorgligt är det utan tvekan, speciellt när man ser hur kvinnor ibland behandlas av sina män.”  
 
Suzan arbetar nu med att stärka kvinnorna och hjälpa dem att försöka få vara med och fatta besluten 
som kan vara avgörande för döttrarna i familjen. Många av de hon arbetat med har nu börjat ett eget 
förändringsarbete, vilket är en väg att gå.  
 
En av kvinnorna i gruppen ovan berättar själv: ”Min man förbjöd mig att börja arbeta, men då 
började jag slåss för min rätt. Min man var väldigt arg i början, men nu har han accepterat att jag 
jobbar!” 
 
Dag 7 
Sjunde dagen åkte vi till en flickskola som ligger i Al-Thory Silwan, precis utanför muren till Gamla 
stan i Jerusalem. Här är det totalt överbefolkat och skolan hade en rektor och 27 lärare och 
elevantalet låg på 470! När vi gick in på skolgården, (som var låst – och bara det kändes svårt) så 
hälsade en del av flickorna oss med: -Shalom. De trodde vi var israeler, vilket vi tyckte var 
upprörande. Stackars flickor.  
 
Här träffade vi rektorn och en av lärarna och hade ett mycket givande, men mycket sorgligt samtal 
om situationen i skolan. Hit kommer Al Mortaqa en gång i veckan och arbetar med flickorna. Rektorn 
visar bilder på hur en del av flickorna skurit sig själva eftersom de inte orkar med att leva här. Det 
förekommer också mycket våld i familjerna, och det ger självfallet upphov till stora psykiska problem. 
Husen de bor i är små, och ofta bor flera generationer i samma hus vilket ofta skapar mycket ohälsa 
på grund av olika saker. Så sorgligt att se dessa bilder! 
 
Rektorn berättar också att flickorna både ser och upplever fruktansvärda saker som de inte skulle 

behöva göra.  
 
Ibland kommer israelerna om 
natten, hämtar in någon till 
polisstationen för förhör vilket 
ger upphov till gigantiska 
psykiska problem. Och, det 
finns ingenstans att gå, det 
finns ingenting att göra, 
ingenstans att samlas.  
 
Dessutom så hotas stora delar 
av Silwan nu av husrivningar. 
Nu grävs det också tunnlar 
under Al Aqsa moskén, för 
israelerna tror sig hittat en 
gammal stad – King David’s 
town. Rektorn för skolan tillsammans med två av lärarna. Hon berättar att 

flickorna här försöker hitta en partner, och en del förlovar sig så tidigt 

som vid 14 år! De som är 18 – tycker att de är alldeles för gamla. 

Sorgligt! 
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Egna ord 
 
Efter en hektisk men mycket givande vecka så var det dags att åka tillbaka till kalla Sverige. I bagaget 
hade vi så många olika känslor med oss; allt från den yttersta glädjen till hopplöshet och vanmakt! 
Ibland kan det vara svårt att hantera alla dessa känslor, och det kan också ibland kännas hopplöst. 
Att ge tappt och känna sig handlingsförlamad skulle dock inte förändra situationen till det bättre – 
utan snarare tvärtom! 
  
Det är ju bara ett aber – och det är, att det är långt ifrån sällan som man inte upprörs över alla de 
orättvisor och brott mot mänskliga rättigheter som är ständigt närvarande i Palestina. Att försöka 
stödja och bidra till utveckling av människor på det sätt som görs i projektet, är som jag ser det, den 
bästa lösningen för förändring.  Jag har genom åren sett hur de palestinska kvinnorna trots sin 
hopplöshet och utsatthet ändå kan hitta lite hopp om framtidstro. Och hur de kan växa och våga stå 
på sig.  
 
Det som behövs, det är att fler lokala kvinnoorganisationer bildas eftersom det är de som bäst vet 
hur man ska arbeta för att uppnå att kvinnor får en större makt i samhället än vad de tidigare haft. 
Det handlar om att få kvinnor att våga gå mot strömmen, att våga ta konflikter på hemmaplan, att 
fortsätta orka och våga stå på sig. Genom åren så har vi sett många kvinnogrupper som har tagit 
steget genom att våga förändring. Grattis till alla dem!  
 
Den kvinnoorganisation som är samarbetspartner till oss, har en enorm styrka och de lyckas ständigt 
med att få andra kvinnor att våga stå emot, även om kvinnorna som deltar ofta motarbetas. Vi har 
genom åren sett många förändrats, har vågat, har börjat studera, har hittat ett arbete, lärt sig 
protestera mot svärmor, kunnat uppfostra sina barn på ett bättre sätt och inte minst, så har de vuxit 
enormt i sig själva. Jag hoppas att växandet ska kunna fortsätt för all framtid. Tillsammans blir alla de 
kvinnor till slut en maktfaktor att räkna med. Räkna med det.  
 
 
Visby 2014-02-02 
 
 
 
____________________________________   
Barbro Ullberg Gardell/projektledare LO/ABF/SAP 


