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VÄRLDEN

Palestinska och israeliska ungdomar stöttar
varandra i videosamtal

UPPDATERAD 2021-05-24 PUBLICERAD 2021-05-15

Demonstrationer mot stridigheterna genomfördes på ett 30-tal platser runtom i Israel, enligt Alon-Lee Green, som är aktiv i rörelsen Standing together. Foto: Standing
together

De växer upp nära varandra, men går i olika skolor,
läser olika medier och kämpar med helt olika
trauman. Med hjälp av organisationen Jerusalem
Peacebuilders har palestinska och israeliska
ungdomar träffats och blivit vänner.

Under de senaste dagarna har de stöttat varandra
via videosamtal.

– Vi är i krisläge, säger samtalsledaren Sarah Perle
Benazera.

En gång om dagen kopplar ungdomarna upp sig för att prata om
det som händer i Gaza och i Israel. De är palestinier och israeler,
mellan 15 och 25 år gamla, som lärt känna varandra via
fredsorganisationen Jerusalem Peacebuilders. Och de behöver
prata, säger samtalsledaren Sarah Perle Benazera.

– Det dessa ungdomar går igenom är inte normalt, säger hon till
DN.

Jerusalem Peacebuilders arrangerar läger och aktiviteter för
palestinska och israeliska ungdomar. Här får de möjlighet att
berätta om sina egna erfarenheter och upplevelser, och att lyssna
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på varandra. De talar om rädsla och trauman, om vad deras äldre
släktingar varit med om, om Förintelsen och om hur palestinska
familjer tvingas bort från sina hem.

– Vanliga fredsprocesser äger rum efter att en konflikt avslutats.
I Israel och Palestina försöker vi driva en fredsprocess mitt under
en pågående konflikt, säger Sarah Perle Benazera.

Ungdomarna som deltar i Jerusalem Peacebuilders aktiviteter har olika mål med det,
säger Sarah Perle Benazera. ”Vissa vill att andra ska lyssna på dem. Andra är nyfikna.
Vissa har traumatiserats av sin tid i den israeliska armén och behöver processa det”,
säger hon. Foto: Privat

Striderna som just nu pågår beskrivs som de värsta i området
sedan 2014. Konflikten om vem som har rätt till bostadsområdet
Sheikh Jarrah har lett till en upptrappning mellan den israeliska
militären och islamistiska Hamas, som styr i Gaza. Över 100
personer, varav 30 barn, uppges ha dött i Gaza. I Israel uppges
åtta personer ha dödats. Natten till torsdagen utbröt gatustrider i
flera städer i Israel. En arabisk bilförare och en judisk man i 30-
årsåldern lynchades.

Dagen därpå stod hundratals palestinska och judiska israeler sida
vid sida för att protestera mot våldet. På ett 30-tal platser runtom
i Israel samlades människor för att delta i fredsmanifestationer,
berättar Alon-Lee Green, som är engagerad i rörelsen Standing
together.

– Jag tror att ungefär 5.000 personer deltog sammanlagt. I
Jerusalem samlades människor på fyra olika platser. Det var
fantastiskt att se, säger han.
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Standing together beskriver sig som en gräsrotsrörelse som kämpar för fred och
jämlikhet. Efter de senaste dagarnas stridigheter har rörelsen organiserat
protestmanifestationer runtom i Israel. Foto: Standing together

Standing together vill se en tvåstatslösning, ett Israel och ett
Palestina som existerar sida vid sida. Liksom Jerusalem
Peacebuilders har rörelsen både palestinska och judiska
medlemmar. Alon-Lee Green säger att målet med
manifestationerna är att få gehör hos den israeliska regeringen,
som enligt honom inte agerar i befolkningens intresse.

– De påstår att de bryr sig om vår säkerhet, men dessa ständiga
krig mellan Israel och Gaza skapar knappast någon trygghet. Det
finns en stark vilja i det israeliska samhället att avsluta den här
onda cirkeln, säger han.

Under veckan som gått har striderna och morden på gator i
Israel gjort människor rädda för att gå ut. Alon-Lee Green säger
att det är svårt att beskriva hur fruktansvärt det kändes att se
bilderna av våldet.

– I städer som Jaffa, som har både judisk och arabisk befolkning,
går spänningen att ta på. Men vi kommer inte att backa. Om inte
vi går ut och gör våra röster hörda, vem ska då göra det?
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Sarah Perle Benazera arbetar för att skapa trygga mötesplatser för unga palestinier och
israeler. – Det räcker inte att prata om hummus och falafel. Vi pratar om förtryck,
orättvisor och lidande, säger hon. Foto: Privat

Inte heller Sarah Perle Benazera har gett upp hoppet om en
bättre framtid för ungdomarna hon arbetar med.

– Ingen konflikt är evig. Titta på Frankrike och Tyskland, som
brukade avsky varandra. Nu, efter två världskrig, är de bästa
vänner.

Under de dagliga videosamtalen pratar ungdomarna mycket om
vad de läser i medierna och ser på sociala medier, och om hur
stor skillnad det är mellan vad som når ut till israeler och till
palestinier. Men det är inte alla som orkar prata just nu, säger
samtalsledaren.

– Vi är i krisläge. Det är svårt att känna empati när man är
livrädd.

Det är krävande att försöka sätta sig in i andra människors
perspektiv, säger Sarah Perle Benazera. Men ungdomarna har
nått fram till varandra förut, och kommer att göra det igen, tror
hon.

Hur håller du hoppet uppe?

– Ungdomarna motiverar mig. Det är dem detta handlar om, inte
mig. Om jag kan ge dem lite stöd, få dem att känna sig hörda och
sedda, hjälpa dem att känna empati och få styrka att fortsätta...
Då har jag kanske gjort det jag kan av min tid på jorden, säger
hon.

Förtydligande: I en tidigare version av artikeln stod att
medlemmarna i rörelsen Standing together är israeler och
palestinier. En mer korrekt beskrivning är att rörelsen samlar
palestinska och judiska israeler.

Läs mer: Konflikten om Sheikh Jarrah: Detta har hänt

Läs mer: 10.000 palestinier har flytt från sina hem i Gaza

Fakta. En delad region

● Palestina var under några decennier fram till andra världskriget ett
brittiskstyrt område mellan Jordanflodens västra strand (”Västbanken”)
och Medelhavet. Efter kriget lade FN 1947 fram en delningsplan som
innebar att två nya länder skulle bildas, ett arabiskt och ett judiskt.

● Den arabiska statsbildningen skulle bestå av tre landområden, ett runt
Gaza, ett stort sjok runt Jerusalem och en sektion vid libanesiska gränsen
längst i norr. Judarna skulle få större delen av södra öknen, kustremsan där
Tel Aviv och Haifa ligger, samt en nordöstlig sektion med Genesarets sjö.
Jerusalem skulle inte ingå i något land, stadens status skulle avgöras
senare.

https://www.dn.se/varlden/konflikten-om-sheikh-jarrah-detta-har-hant/
https://www.dn.se/varlden/upptrappning-i-gaza-marktrupper-attackerar-vid-gransen/
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TEXT

Lovisa Herold
lovisa.herold@dn.se

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

● Den judiska sidan sade ja till planen, araberna sade nej. Strider utbröt i
området, och när judarna utropade självständighet invaderade
grannländerna.

● När krigsröken lagt sig 1949 hade Israel erövrat mycket mer areal än i
delningsplanen, och konturerna av dagens läge började anas – ett
sammanhängande Israel från Libanon i norr till Eilat nere vid Röda havet,
medan palestiniernas områden krympt till Gazaremsan och Västbanken,
utan fysisk kontakt med varandra.

● Sedan dess har Israel, både genom flera krig och med stark uppbackning
från USA, blivit allt starkare. Sedan kriget 1967 har Israel ockuperat östra
Jerusalem, Västbanken och Golanhöjderna. Israel lämnade Gazaremsan
2005, men har bibehållit blockaden av området.

● Palestinierna är ännu mer splittrade sedan valet 2006. Det vanns av
islamistiska Hamas, som är terrorstämplat av västvärlden. De försökte
samstyra med den tidigare ledande gruppen al-Fatah, men efter många
turer slutade det med att Gazaremsan och Västbanken styrs som två
separata enheter, den första av Hamas och den andra av al-Fatah. Inga
ytterligare val har kunnat hållas.
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