
Klockan nio på morgonen möter 
jag upp med Inam som ska 
skjutsa mig till beduinlägret. 

Det är redan varmt och solen står högt 
på himlen när vi träffas. Bilresan går 
snabbt, det tar inte mycket mer än tjugo 
minuter. Lättkört är det också. Jerusa-
lem ligger cirka 750 meter över havet 
och Jeriko, som vägen går mot, ligger 
260 meter under havet. Så Inam behöver 
endast använda bromspedalen, gasped-
alen låter hon vila. Det är inte heller 
några problem att passera vägspärrarna 
när man ska ut ur staden. Det är svårare 
att komma in.

När vi kommer fram träffar vi Massi-
moro Rossi från den italienska hjälporga-
nisationen Vento di Terra (se faktaruta).

– Vi hade under några år byggt upp 
en väl fungerande verksamhet i det pales-
tinska flyktinglägret Shufat (se faktaruta), 
berättar han.

– Det hade gått så bra att vi tänkte 
utöka våra insatser, fortsätter han. Jag 

hade hört talas om att beduinerna hade 
det svårt, så vi gjorde ett besök här i 
Khan Ahmar.

Här upptäckte Massimoro att det 
bland annat fanns ett stort behov av 
utbildning. I byn fanns ingen skola, utan 
barnen var tvungna att åka lång väg och 
föräldrarna var inte villiga att släppa iväg 
flickorna över huvud taget.

Så på sommaren 2009 beslöt Viento 
di Terra sig för att bygga skolan tillsam-
mans med andra frivilliga. För att bygga 
väggar gick det åt tvåtusen begagnade 
bildäck. Dessa fylldes med jord och put-
sades sedan med lera för att bli väderbe-
ständiga. 

Byggmaterialet skyddar bra mot den 
extrema hetta som det kan bli i detta 
ökenklimat. Solceller installerades för att 
garantera tillgång till billig och miljö-
vänlig elektricitet. Åtgång till det dyrbara 
vattnet fick man genom att koppla upp 
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Jag är i Israel och Palestina som ekumenisk följeslagare på uppdrag av Sveriges Kristna Råd och Kyrkornas Världsråd, genom det ekumeniska 
följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI). De synpunkter/reflektioner som uttrycks nedan är personliga och delas inte nödvändigtvis av 
mina uppdragsgivare. Om du vill publicera hela eller delar av denna artikel eller sprida den vidare, var vänlig kontakta mig (peter.roth@hotmail.se) 
och/eller någon av de ansvariga på Sveriges Kristna Råd: Joanna Lilja (joanna.lilja@skr.org) eller Johanna Wassholm (johanna.wassholm@skr.org).

I det palestinska beduinlägret Khan Ahmar Jahalin, sydöst om Jerusalem alldeles invid huvudvägen till 
Jeriko, har frivilliga byggt en skola till de yngre barnen. Det gillar inte de israeliska bosättarna som vill 
komma åt marken. Skolan har nu funnits i ett år och kampen för att få finnas kvar fortsätter.

Ett av skolhusen som byggts av bildäck, jord och lera som myndigheterna hotar att riva.

En skola av däck och lera

Sedan ett år behöver inte barnen långa skolresor för att komma till sin skola.



sig mot bosättarnas väl tilltagna vatten-
ledningar. Naturligtvis fick man betala 
för detta.

Viento di Terra och 
de övriga frivilliga satte 
igång med byggandet 
direkt utan att invänta 
byggnadstillstånd.  
Handläggningstiden 
är väldigt lång och det 
är ändå högst ovanligt 
att palestinier får något 
tillstånd i slutändan.  

Det var också 
bråttom eftersom de 
israeliska bosättarna 
ville åt marken. De 
har planer på att bygga 
samman flera existe-
rande bosättningar med 
varandra. En politik som får stöd av de 
israeliska myndigheterna fastän det är på 
ockuperat palestinskt område. Helt emot 
vad världssamfundet anser vara rätt (se 
fakta).

– Nu är beduinerna helt hopträngda 
mellan bosättningar och de nya vägarna 
mellan dessa, säger Syster Alicia från den 
kristna organisationen ”Comboni Sisters 
of Bethany” – en av de organisationer 
som försöker ge stöd och hjälp.

– Många har varit tvungna att sälja 
sina djur för att de inte har några marker 
kvar att beta på. Beduinernas kultur och 
försörjningsmöjligheter håller på att för-
svinna, fortsätter hon.

Skolverksamheten satte igång i sep-
tember 2009 men redan i augusti 
kom en rivningsorder. Detta överk-

lagades i domstol och där bestämdes 

det att det inte skulle bli någon rivning 
medan skolåret pågick. 

När jag var på besök var det bara en 
vecka kvar innan som-
marlovet skulle börja. 
Skolledningen hade kal-
lat till ett möte och man 
höll febrilt på att planera 
sommaraktiviteterna.

 Tanken var att om 
man hade verksamhet 
under hela sommaren så 
skulle man kanske kun-
na förhindra en rivning, 
trots att bosättarnas 
advokat nyligen hade 
tryckt på att rivningarna 
skulle börja så snart som 
möjligt. 

Tidigare under våren 
hade skolan varit tvungna att riva ett hus 
där de hade sina toalet-
ter. Den gången var det 
ett vägbolag som ville åt 
marken för breddning 
av den väg som passerar 
förbi skolans mark.

Beduinlägret består 
av cirka trehundra fa-
miljer som har ungefär 
8-10 barn per familj. 
Alltså nästan tretusen 
människor sammanlagt. 
Alla är flyktingar, eller 
barn till flyktingar, från 
1948 när staten Israel 
bildades. Tidigare bodde 
man i Negevöknen. Nu 
kommer man antagligen bli fördrivna 
igen.

– Men vi kommer inte att flytta, säger 

Abu Suliman, en av lägrets ledare som 
också är med på mötet.

– Vi har ingenstans att ta vägen och vi 
kan inte flytta till någon by. Jag har 200 får. 
Inte kan jag ta med dem. De behöver mark 
att ströva och beta på, berättar han vidare.

Det ringer till lunchrast och ut från 
de olika skolbyggnaderna strömmar de 
fyrtio barnen. De springer in under ett 
stort plåttak som byggts upp som skydd 
mot solen. Hettan är nästan outhärdlig 
mitt på dagen. Skuggan under taket 
känns som en befrielse. 

Barnen är uppspelta och pojkarna 
kommer fram för att kolla vem 
jag är. Speciellt min kamera drar 

till sig deras nyfikenhet. Många ger 
tecken att de vill bli fotograferade och 
de är väldigt intresserade att se sig själva 
i displayen. En del har redan lärt sig lite 

engelska och kommer 
fram och frågar:

– What’s your 
name?

– My name is Peter, 
säger jag och frågar 
tillbaka: 

– What’s your 
name?

Till svar får jag Ah-
med, Mahumud, Mo-
hammed, Abed och så 
vidare. Trots att vi inte 
kan varandras språk så 
bra får vi ändå en rolig 
stund tillsammans – 
mitt i all bedrövelse 

och oro över vad som kommer att hända 
med skolan när terminen tar slut.

Text, foto & layout: Peter Roth

FAKTA 
Vento di Terra (landvind)
Italiensk organisation som grundades 2006. Är verksamma inom 
områdena utbildning och internationellt samarbete. Läs mer:
www.ventoditerra.org

Shufat flyktingläger
När staten Israel bildades 1948 flydde 700 000 palestinier från sina 
hem i dåvarande Palestina. Shufat byggdes 1965 för att ersätta ett 
äldre läger i Jerusalem. Lägret har idag många problem, bland an-
nat för att det är överbefolkat. Avlopp och sophämtning fungerar 

också dåligt. Man är även omringad av muren som Israel byggt.
www.unrwa.org/etemplate.php?id=121

Världsamfundet/Internationell rätt
Enligt Peace Now, en israelisk organisation som övervakar bosätt-
ningsverksamheten finns det för närvarande cirka 250 000 israel-
iska bosättare som bor i ockuperade östra Jerusalem. Att överföra 
civilbefolkning från ockupationsmakten till det ockuperade området 
är en kränkning av artikel 49 av den fjärde Genèvekonventionen.
www.diakonia.se/sa/node.asp?node=959

Många av skolbarnen blir intresserade av kameran. Mahmud, Mohamed, Abed och många fler vill bli fotograferade och sedan beskådas på kamerans display.



På lunchrasten springer alla barnen snabbt in i skuggan under plåttaket och leker för att komma ifrån den värsta hettan i detta ökenlandskap.

Ett hörn av huset där toaletterna tidigare fanns vittnar om att man har 
tvingats riva byggnader. I detta fall för att en väg ska byggas.

Bilden ovan: Ett planeringsmöte för att bestämma om hur man ska kunna 
undvika rivningen av skolans byggnader. Bilden till höger: Nya huset med 
toaletterna har byggts upp. Lera håller på att läggas på däcken.


