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Ett ljus i mörkret
”Gud, som i Kristus uppenbarar dig för världen, låt alla få se din härlighet. Led oss med ditt ljus till
platser där vi kan möta dig och för oss på vägar där vi kan tjäna dig. I Jesu namn. Amen.”

Världen över finns män som mer eller mindre ofrivilligt dras in i ett liv kantat av våld.
Oday lever i en förort till Jerusalem. För honom och många andra är
är detta en otrygg plats med
begränsad rörelsefrihet. Svenska kyrkan stöder yrkesskolor på Västbanken för att ge hopp och
trygghet genom möjlighet till utbildning.
utbildning
-

På yrkesskolan lär jag mig nya saker hela tiden. När jag är mitt uppe i det, lyckas jag
koppla bort det som gjort mig arg tidigare under dagen, säger Oday.
Oday.

Nu vill vi avsluta julkampanjen med en rikskollekt som kan bidra till ett ljus i mörkret för
många människor. Trygga
ygga män skapar också trygga familjer.
De tre vise männen räckte fram guld, rökelse och myrra. Idag är det vår tur att ge våra gåvor.
Var generös i kollekten till Svenska kyrkans internationella arbete.

Tack för din gåva!
Anders Åkerlund
Ordförande för Nämnden
för internationell mission och diakoni

Erik Lysén
Internationell chef
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Jag är arg över att de kontrollerar oss
Oday Salam, 17 år, pluggar till bilmekaniker på Lutherska Världsförbundets yrkesskola i Beit
Hanina utanför Jerusalem. Han bor med sin familj i byn Anata på Västbanken, som blev känd
då muren byggdes där för sex år sedan och delade skolan i två. Då var Oday elva år. Han
minns hur han demonstrerade tillsammans med andra elever på skolan. Innan muren, berättar
ber
Oday, kunde de spela basket och volleyboll på skolgården. Men när muren byggdes mitt på
skolgården gick det inte längre, det blev för trångt. När jag frågar om Oday brukar känna sig
rädd, skakar han på huvudet. Men riktigt trygg känner han sig inte heller. Inte ens i sitt eget
hem. Två gånger har soldater kommit hem till honom mitt i natten för att leta efter hans
storebror. Oday berättar om hur 15–20
15
soldater stormade in i deras hem vid tretiden
på morgonen.
– De knackade inte på dörren utan kom bara
bar in och började leta överallt. Då var jag jätterädd.
Men inte för min egen skull utan för min bror, eftersom jag visste att de var ute efter honom.
Varje dag passerar Oday vägspärren som separerar hans by från Jerusalem för att ta sig till
skolan i Beit Hanina.
anina. I vägspärren får han visa upp sitt ID-kort
kort för beväpnade soldater. Men
det är inget konstigt för Oday. Under hela sin uppväxt har soldater varit närvarande i hans
vardag.
– Det är en del av livet och har alltid varit så. Därför har jag nästan slutat reagera.
Det betyder inte att han inte blir arg.
- Jag är arg över att de kontrollerar oss. ”När ska det bli ett slut på det här?”, tänker jag
ibland när jag går igenom vägspärren.
Att veta hur man ska hantera ilskan är inte lätt. Numer får han utlopp för sin
in ilska genom att
gå på gym eller på sin praktikplats på en bilverkstad.
– Där lär jag mig nya saker hela tiden. När jag är mitt uppe i det, lyckas jag koppla bort det
som gjort mig arg tidigare under dagen.
Idag har 50 procent av alla palestinska hushåll
hushål en dator och 30 procent uppkoppling hemma.
Oday brukar titta på olika filmklipp på YouTube, och ibland själv lägga ut filmsnuttar med
dabka, den traditionella palestinska folkdansen han dansat sedan han var fem år. Att
ockupationen ska få ett slut genom förhandlingar tror inte Oday på.
– Under alla dessa år har förhandlingarna inte lett till någonting. Exakt hur konflikten ska
lösas vet jag inte. Men jag tror att alla måste hitta sitt sätt att kämpa emot ockupationen.
Du kan göra vara med och göra skillnad!
skillnad! Var generös i din kollektgåva till Svenska kyrkans
internationella arbete.
Kollekter betalas in via KOB, kollekt och betalsystemet.
Om du har frågor om KOB är du välkommen att kontakta Kanslistöd, tel. 018-16
018
97 00
kanslistod@svenskakyrkan.se..
SMS:a KOLLEKT till 72 950 och skänk 50 kr redan idag!

