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Projektet är ett samarbete mellan LO-distriktet Gotland – ABF Gotland och Social-
demokraterna 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 
Conny Kristensen Gahnström 
Barbro Ullberg Gardell 
 
Inledning 
Med fem års erfarenhet av internationella projekt, så kändes det nästan än mer spännande 
den här gången, än vad det gjorde år 2007 då vi inledde samarbetet med Palmecenter. Det 
kändes även mycket betryggande att veta att vi skulle fortsätta att arbeta tillsammans med 
den kvinnoorganisation som vi haft som partner i det första projektet där resultatet av 
insatsen blev väldigt bra. Med detta i bagaget så kändes det mycket inspirerande att få 
arbeta med kvinnorna i Al-Mortaqa i ytterligare 3 år.  Vi har haft för vana att alltid bidra med 
utbildningsinsatser/workshops för målgruppen när vi reser och så blev det även denna gång: 
 
 Information in the way the Swedish taxpayers’ money goes to the Swedish 

government, then to SIDA, Swedish International Development Association and 
channelized through the Olof Palme International Centre to LO-distriktet Gotland 
which in turn sends the money to Al-Mortaqa Organization in Jerusalem. Det är en 
utmaning att genomföra allt på engelska, men också fantastiskt roligt. Detta var 
också ett önskemål från Al Mortaqa att vi skulle tala om. 

 
 Mänskliga rättigheter 

 
 Jämställdhet    

 
 Omställningsarbete  på ABF Pensum 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Shereen Nammari och Maha’ Aweidah diskuterar 

upplägg och utfall av en workhop  där Maha’  var 

ledare. 



Dag 1 
Första dagen var en fredag och det är en arbetsfri dag i Palestina. Ganska skönt med tanke 
på att vi hade en lång dag och natt bakom oss då vi landade i Tel Aviv klockan fyra på 
morgonen. Vi blev hämtade med bil och första dagen blev en fantastisk utflykt som vi bjöds 
på. Döda Havet – inte alldeles fel. Svjetlana från Palmecenter i Ramallah var med och det gav 
oss tillfälle till att prata lite runt det nya projektet, tankar och upplägg samt runt de tre olika 
kvinnogrupperna som ingår i det nya projektet. (Ytterligare en grupp har tillkommit efter 
vårt besök. Gruppen består av unga tonårsflickor, vilka vi ska träffa nästa gång i oktober då vi 
planerat nästa insats). Trötta efter lerinpackning och allt vad som hör därtill kom vi tillbaka 
till vårt hotell S:t George Landmark och stupade i säng.  
 
Dag 2  
Andra dagen inleddes med att vi gick till fots till en lokal som inuti såg ut som en kyrkolokal 
och där skulle vi träffa den första av de tre kvinnogrupperna. Det kom 12 kvinnor och Barbro 
hälsade välkommen och presenterade sig, även Conny fick kort presentera sig. Av de kvinnor 
som kom så var flera av dem änkor med många barn att försörja. Deras situation var så 
frustrerande så att det kändes svårt att hitta ett bra sätt att prata om framtiden när flera 
hade hot om husrivningar att tänka på. Det var svårt också att svara på frågan om vad vi 
skulle kunna göra för att förbättra deras situation. Det enda råd och svar vi kunde ge var att 
det på alla sätt skulle försöka vara delaktiga i projektet och lita på Al Mortaqa kapacitet att 
förbättra kvinnors livsvillkor.  
 
Den kvinna som hade det svårast hade sex barn att försörja och inget arbete. Hon, liksom 
några av de andra kvinnorna hade begränsad rörelsefrihet och kunde inte ta sig till 
utbildningslokalen utan problem. Det finns mycket som kan hindra deras deltagande.  
Att försöka hålla en workshop om Mänskliga rättigheter/Human rights var inte alldeles lätt 
eftersom de här kvinnorna i Jerusalem inte har några som helst rättigheter. De kan inte ta sig 

dit de vill, de har svårt att få vård och de har svårt 
med boende, och dessutom så känner de sig 
väldigt rädda på grund av ockupationen och vågar 
inte lita på någon.  
 
Barnen har inte det bra, de kan inte utbilda sig 
och kvinnorna får ta de jobb som de kan få. Det 
kan innebära flera olika arbeten på en dag. En av 
kvinnorna berättade för oss att hennes son hade 
brutit armen och hon gick till doktorn för att få 
vård, men fick till svar att hon inte hade några 
rättigheter!!! 
 
Tyvärr så ser det ut så här eftersom många av de 
palestinier som lever här i Jerusalem har inget 
medborgarskap i landet – helt otroligt.  
Forts. nästa sida 
 

 
OBS! Jag har för mig att någon gång på 60-talet så genomförde israelerna en folkräkning och gick då runt i 
husen i Jerusalem. De som inte var hemma då, de fick inget medborgarskap. 



Detta trots att de betalar skatt till Israel. Det finns ingen som helst samhällsservice, boendet 
är under all kritik och kvinnorna blir ständigt förnedrade då de ska gå genom checkpointer. 
Därför kändes det svårt att bemöta kvinnorna när de sa till oss att hur kan ni tro att vi ska 
kunna ta till oss och förstå det här med mänskliga rättigheter – när vi inte har några? En av 
kvinnorna hade en son som nu skulle ställas inför rätta för att han kastat sten – han var 6 år! 
Israelerna säger att han är en terrorist och är farlig?!  
 
Kvinnorna undrade också; ”Om det finns mänskliga rättigheter – varför har vi det så dåligt?” 
Det diskuteras så ofta hur situationen är på Västbanken – men inte hur det är för 
palestinierna i Israel – det är hemskt för dem.  
 
Kort grupparbete hanns med innan kvinnorna var tvungna att gå, och då diskuterades utifrån 
några av artiklarna i MR1 vilka som var allra viktigast för dem. Kvinnorna fick som avslutning 
tänka på tre personer som gav dem energi, och de flesta svarade att det var deras barn, bara 
två tänkte på sig själva.  
 
Dag 3 
Tredje dagen träffade vi en annan grupp av unga kvinnor. Alla arbetslösa. De fick presentera 
sig och berätta kort om vad de hade gjort i livet. Den här dagen så var Maha’ Aweidah 
kursledare och hon var helt fantastisk. Hon hade själv genomfört den utbildning som hon nu 
skulle ge till den här gruppen unga kvinnor. Det är detta som är en helt ny del i projektet och 
som Palmecenter tycker är väldigt bra. ”Att investera i människor är bra”, säger Svjetlana 
Duric, och vi håller definitivt med när vi sett första dagen i utbildningen. Innehåll och syfte, 
se nedan. 
 
The new activity / Al Mortaqa: 
 

Yesterday we had Board meeting and we discussed the project activities, objectives and 
expected results, they suggested instead of paying the amounts of Equipments we can have 
these equipments to train the target group on from friends in Jerusalem and we can change 
the cost to “Springboard” program, which is an international program and we at the 
organization had the opportunity to send two of our team to have this training certificate 
and one of them is nominated to have the opportunity to training internationally. 
 
The idea is to train more than twenty young girls in each group who have finished their 
education and on the same time make a network with all the companies, organizations, 
businessmen and women in order to find them a job, after taking this intensive program. 
 
It is a great opportunity to be the first Organization in Jerusalem applying this international 
program and opining the opportunity for the participant to have a decent Job 
 
On the other hand the rest of the activities are planned and will be implemented exactly as 
we wrote together in the project proposal. The name of the course will be “Start now”. 
 
/Shereen Nammari 
 

                                                           
1
 MR=Mänskliga rättigheter 



 
Här pågår det första I en lång rad 
av grupparbeten, och entusiasmen 
var inte att ta miste på. Allt från 
presentation och vad de gjort 
tidigare till positiva egenskaper, 
utbildningar, styrkor och svagheter 
och massor med diskussioner 
genomfördes.  
 
När det kom till känslor så tyckte en 
del att det var det svårt att prata 
om. Kvinnorna gjorde också upp 
regler som skulle gälla framöver i 
gruppen och hur de ska vända det 
negativa till något positivt. 
 
Det var fantastiskt spännande att se 
hur Maha´ så entusiastiskt ledde 
dessa unga kvinnor genom ett flera 
timmar långt utbildningspass, och 
det var lika spännande att se vad 
som hände med kvinnorna.  

 
En gruppövning som var riktigt rolig att beskåda hette ”The Boat”, och den handlade om att 
överleva. Det var ibland kaotiskt, och med många skratt innan äntligen en överlevande fanns 
kvar. Det var många intressanta inslag och grupparbeten inlagda i programmet, alla lika 
tänkvärda att få vara med på. Dagen avslutades sedan med ett pass med mental träning. 
Syftet med hela utbildningen är att få kvinnorna att utvecklas, att våga ta plats och att kunna 
stå på sig. Utvärderingen visade att det var ett bra program enligt kvinnorna och de tyckte 
att de hade lärt känna varandra bra på så kort tid. Det sorgliga var att när de skulle berätta 
vad som var positivt och vad som var negativt, så sa de att det negativa var, att de var 
kvinnor och inte kunde bestämma själva – det är en svaghet. 
 
Kort så går utbildningen ut på att hur man ska arbeta för att kunna förverkliga sina innersta 
tankar och på vilket sätt man ska nå sitt/sina mål. Och man utgår från där man är nu och 
arbetar framåt mot de mål man satt upp för sig själv. Alla hade naturligtvis olika mål, men 
det som var gemensamt, det var att hitta ett bra arbete och kunna försörja sig.  
 
 
Sagt av deltagarna på frågan om Why we attend this course: 
 

 Improve our self-confidence and our living situation 

 A step forward can make a change 

 We are able to make a positive change 

 We live in a world which is designed by men, we have to improve ourselves. 



 
Dag 4 
Fjärde dagen så skulle vi träffa den tredje gruppen kvinnor som finns i Silwan, en palestinskt 
dominerad stadsdel i Jerusalem som israelerna gärna vill åt. Silwan är ett område i södra 
delarna av palestinska östra Jerusalem vars hela existens är hotad. I ett av områdena som 
heter al-Bustan hotas alla 88 byggnader av rivningar. 1 400 personer kan bli bostadslösa för 
att ”kommunstyrelsen” har beslutat att området ska bli en park tillägnad kung David 
eftersom de hävdar att detta är platsen där kung David bodde – trots att man inte hittat 
några arkeologiska belägg för detta.  
 
Dagens workshop var Jämställdhet, och det är alltid något som är så fantastiskt intressant att 
diskutera med kvinnorna i Palestina, för jämställdhet, det är en stor bristvara här.  Conny 
höll i dagen och började med att ställa frågan: - Hur fungerar jämställdhet hos er? Kvinnorna 
sa, att det är bättre nu än tidigare, vi har lite större frihet och männen har blivit lite mer 
tillåtande. 
 
Spännande blev det också när Conny frågade hur de gör när de ska köpa Bh:ar. Det som vi 
sett när vi är där, det är att det bara är män som säljer sådana, och det finns ingenstans att 
kunna prova.  Svaret var ganska enkelt: - Vi provar inte, utan köper och provar hemma. 
Passar de inte så lämnar vi tillbaka dem! Ganska mycket skratt och fniss, blev det. 
 
Det blev även en bra diskussion om vad män kan göra som inte kvinnor kan, och en del sa att 
det var svårt för dem att ändra på sina män. Klart var att det är stora skillnader redan i tidig 
ålder mellan pojkar och flickor och deras rättigheter. Ett exempel som kvinnorna berättade 
om var en flicka som inte fick prata i sin egen mobiltelefon av sin pappa. Det hade varit stor 
skillnad om det hade varit en pojke. 

Utsikt från fönstret i möteslokalen i Silwan. I bakgrunden kan man skymta Klippmoskén 
samt muren runt den gamla delen av Jerusalem. 



Vi bad också kvinnorna berätta om en vanlig dag hos dem, och det var inte särskilt 
uppmuntrande eller på något vis jämställt. Barnen, hemmet och att sköta om mannen = 
kvinnornas ansvar?! Det finns en del att göra även de här 3 kommande åren i Palestina, en 
ny stimulerande utmaning! Gissa vad de svarade på frågan om deras män gör frukost till sina 
kvinnor någon gång? Just det – ALDRIG.  
 
Efter vårt besök så har ytterligare en grupp unga kvinnor (18 – 25 år) tillkommit, vilka vi ska 
träffa nästa gång. Där är syftet att försöka få ut dem i arbete och redan nu så har 5 fått 
arbete och 2 har fått praktik på en advokatbyrå. Undrar om idén kommit från vår 
information om omställningsarbetet på Gotland, vilket vi fick berätta om för styrelsen?  
 
Dag 5 
Femte dagen var vi bjudna på frukost på Al Mortaqas nya kontor och tanken var att vi 
tillsammans med styrelsen skulle prata igenom vårt besök och hur vi såg på projektet. Vi fick 
också tillfälle att se deras verksamhet där de nu har satsat på att försöka ha all sin 
verksamhet på ett ställe, och den syakademi som byggdes upp för något år sen är nu inrymd 
i deras lokaler. Vi fick även ta del av deras arbetssätt och hur de går tillväga inför varje ny 
aktivitet. Al Mortaqa gör så många andra saker än att driva vårt gemensamma projekt.   
 
När det gäller vårt projekt så känns det som om de vore skolade i den svenska modellen och 
rättigheter på arbetsmarknaden. Kanske finns en del av förklaringen där eftersom Lars 
Norman, Per Gahnström och Tommy Gardell för några år sedan genomförde en 
heldagsworkshop om den svenska modellen då de var i Ramallah. Al Mortaqa/Shereen är 
väldigt noga med att skriva anställningsavtal där alla detaljer i arbetet är noggrant 
nedskrivna till de personer som anställs för att arbeta i projektet. Al Mortaqa har också 
personalmöten en gång i veckan. 
 
Information Omställningsarbetet på Pensum 
Conny och Barbro fick berätta hur de arbetar med personer som blir uppsagda och som får 
hjälp med att komma ut i nytt jobb. Detta var högintressant för Al Mortaqa och det blev 
många frågor att besvara. Kartläggning, marknadsföring och arbetsmarknad gicks igenom 
och likaså hur vi i ABF Pensum arbetat med att få arbetssökande ut i nya arbeten. Detta 
tilldrog sig stort intresse. Vi fick även göra en utvärdering av vår vistelse, och likaså gjorde Al 
Mortaqa.  
 
Utvärdering från Al Mortaqa  
Shereen och övriga i styrelsen hade gått igenom alla projekt som de har, och de gav bara 
positivt tillbaka till oss. De sa: 

- Bland alla våra partners så är ni de enda som genomför workshops för våra olika 
grupper i projektet. Ni bryr er och det är mycket positivt. Vi (Al Mortaqa) jobbar bra 
tillsammans och det är viktigt! 

Al Mortaqas mål 

 Empower and improve women status in Jerusalem in much marginalized areas. 
 Promote Gender Equality and women right. 
 Develop partnership with local and international organizations. 



Dagen avslutades med att vi blev medbjudna ner till gamla stan i Jerusalem för att ta del av 
en dansuppvisning. En kvinna från Holland hade vigt stor del av sitt liv till att hålla den 
palestinska kulturen vid liv. Hon hade varit där i många år och berättade att hon kommit till 
Palestina som läkare och hade arbetat på sjukhusen runt om och var förtvivlad över 
utvecklingen i Palestina.   
 
Ungdomarna visade flera traditionella palestinska danser där varje dans symboliserade en 
situation i landet. Ungdomarna var väldigt duktiga och ville ha hjälp av oss att försöka få till 
stånd ett utbyte med Gotland.  
 
 
Information om Al Mortaqas Sy-akademi - Project for Sewing and fashion Design 
 
Proceeding from our vision, Al-Mortaqa seeks to 
improve the economical situation through the 
provision of an atmosphere of cooperation for women 
through various activities develop the talent to have 
and teach them the importance of sharing and giving in 
addition open job opportunities to improve their living 
situation.  
In order to achieve our vision and the advancement of 
women originated the idea of Al - Mortaqa Project of Fashion design, which was established 
on the year 2010 came up to help from different aspects the organization and the target 
group. 
 

The goal of the project is to: 
- Teach sewing and fashion design for women who have not been able to complete 

their education, women who have the desire and the talent and skill but do not have 
jobs. 

- Economic support for women with bad economic situation and who are 
breadwinners and do any other incomes. 

- Source of sustainability for Al-Mortaqa organization in the future. 

Värt att nämna är att syakademin har i samarbete med The agency for bayt mal Al-Quds 
försett femhundra föräldralösa barn med skoluniformer. Detta öppnade upp för många 
arbetstillfällen för en grupp kvinnor i Jerusalem.   

 

Visby 2012-08-19 

Barbro Ullberg Gardell 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


