OLLE BURELL

Religionsdialog
som fredsprojekt
I Mitri Rahebs tjänsterum finns kulhålen i
taket kvar sedan det israeliska anfallet
för några år sedan. Mitri är luthersk
präst och direktor för det internationella
centret i Betlehem, mitt i det ockuperade
Palestina. Han är en människa som, i all
sin vänlighet och mildhet, gör starkt intryck på dem han möter.
Vi i det här fallet, är en grupp svenska
socialdemokrater och centerpartister,
som verkar inom det partigemensamma
demokratiprojektet Religionsdialog i
Mellanöstern. Syftet är att inom detta
fält – där många internationella organisationer redan verkar – lyfta fram ett
perspektiv som tyvärr oftast glöms bort:
mötet mellan tro och politik.
Parallellerna till Broderskapsrörelsens roll inom socialdemokratin sedan
över 80 år tillbaka är tydliga. Inte minst
uppgiften att försöka förklara den viktiga
skillnaden mellan en sekulär stat och ett

roblem för barnen i de västsahariska flyktinglägren i Algeriet.

yktingläger
mycket oroande sätt under
2008, 18 procent av barnen
var undernärda, vilket är
samma siffra som i Darfur.
Och 15 procent av de gravida
kvinnorna har så svår anemi
att de i Sverige skulle ha fått
blodtransfusion, säger Ingrid
Barikmo.
Barnadödligheten är hög,
hälften av kvinnorna har förlorat ett eller flera barn. Ett
stort problem är svårigheterna med sjuk- och mödravård,
samt att under de omständigheterna sprida kunskap om
näringslära.
Som exempel kan nämnas
att mer än hälften av kvinnorna äter mindre än vanligt
när de är gravida:
– De är livrädda att föda
stora barn. Och det är i sig inte så konstigt, med tanke på
att 72 procent av dem föder
hemma, utan hjälp av barnmorska.
Jodhalten i bröstmjölken
har ännu inte undersökts,
men det kommer att ske så
snart som möjligt. Anhopas
jod i get- och kamelmjölk så
sker det troligtvis också med
bröstmjölken.
Att bryta kedjan av under-
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”

Det är ett
brott mot deklarationen
om mänskliga rättigheter; det handlar om rätten
till mat.

näring och förgiftning är
svårt utan kontroll över resurserna.
Det har hittills inte gått att förmå FN och WFP att öka tilldelningen av mat, men ett
program för att koordinera
hjälpinsatser har skapats i
samarbete med kvinnorna i
lägret. Den tilldelade maten
kan då bättre kompletteras
med varor som gör matintaget mer näringsriktigt – som
konserverad fisk, frukt och
rotfrukter.
– Vi försöker förändra kosthållet i linje med internationella
rekommendationer.
Flyktingarna behöver samma
näring som vi, konstaterar Ingrid Barikmo.

JOD
En vuxen person behöver 150
mikrogram jod per dag.
Jodhalten i vattnet i flyktinglägren är i genomsnitt 300 mikrogram per liter, vilket kan jämföras med ungefär 15 i det svenska dricksvattnet. En vuxen person behöver två liter vatten om
dagen, vilket i Västsahara innebär ett intag på 600 mikrogram
jod bara från vattnet.

”

Att mötet mellan tro och
politik lyfts fram inom utvecklingssamarbetet är jag stolt över.

Jodhalten i getmjölken mättes
till mellan 70 och 13 071 mikrogram per liter, i kamelmjölken
ungefär lika mycket.
I genomsnitt fick 74 procent av
kvinnorna och 84 procent av
barnen alldeles för hög halt av
jod. I de två värst drabbade lägren Ausserd och El Aiune hade
88 procent av kvinnorna överskott och 91 procent av barnen.
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sekulärt samhälle. Alltså att religionsfriheten är som allra störst i en religionsneutral men i ord och handling religionsvänlig stat, som präglas av mångfald.
Genom sin fingertoppskänsla lyckas
Mitri Raheb bearbeta denna fråga i Mellanöstern – trots att det i både Egypten,
Jordanien, Palestina, Syrien och även Israel är verkligt sprängstoff. Projektdeltagarna, som tillhör olika politiska och religiösa riktningar, har formulerat en rubrik: ”In search for a healthier relationship between religion and state” (ungefär:
på jakt efter en sundare relation mellan
religion och stat).
Utmaningen är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte mellan dem på akademisk nivå och dem som verkar i politikens vardag. Vad spännande om till exempel unga medlemmar i palestinska Al
Fatah utvecklade en ideologi som förenade den demokratiska socialismen med
muslimsk och kristen humanism!
Svensk socialdemokrati stödjer alltså
idéutvecklingen kring en brännhet fråga
som på djupet rör förutsättningarna för
fred, demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern. Att mötet mellan tro
och politik lyfts fram inom utvecklingssamarbetet, är något jag är stolt över både som partimedlem och som verksamhetschef på Palmecentret.
Tillbaka till Betlehem. Efter den israeliska militärens ockupation av det lutherska centret, samlades skärvorna ihop
efter de flaskor soldaterna krossat. I dag
är de vackra byggnaderna återställda och
i slöjdverkstaden tillverkas änglar av de
kulörta glasskärvorna, som en symbol för
obruten längtan efter fred och försoning.
Det säger också något väsentligt om
demokratiprojektets primus motor, Mitri
Raheb.
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