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Nöjd. ”Jag kände att det här var en plats för
mig och mina barn. Sedan dess är vi här, det
är en fantastisk skola som låter alla göra sin
röst hörd”, säger Bali Streett. Här med med sin
femåriga dotter Anna

välkomNar allT sTöd. ”Våra skolor slår
vakt om det DNA som möjliggör samexistens
i Israel”, säger Shuli Dichter, ledare för
Hand i hand – centret för judisk-arabisk
utbildning i Israel.

freden som mål
ner. För första gången i mitt liv upplever jag
sann samexistens mellan judar och araber,
här finns en samhörighet kring skolan för
både föräldrar och barn, säger Fadi Suidan.
– En del kommer hit av ideologiska skäl,
som jag. Andra av praktiska skäl för att
komma in i det israeliska skolsystemet och
fortsätta till universitet.
– Här finns judiska familjer med äldre
syskon som var soldater i Gaza under kriget,

Fakta: Hand i hand

* Hand i hand – Centret för judisk-arabisk utbildning i Israel har fem skolor runt om i landet med sammanlagt 1 200 elever, både judar
och araber. Den första öppnades i Jerusalem
1998.
* Mottot är ”Lära tillsammans, leva tillsammans” och syftet är att främja samexistens
mellan Israels båda folkgrupper. Drygt 20
procent av landets åtta miljoner invånare är
araber, alltså palestinier med israeliskt medborgarskap.
* Skolorna är officiellt erkända och finansieras delvis av staten, delvis av bidragsgivare
från Israel och hela världen.

här finns arabiska familjer med släktingar
i Gaza. De ena sa: ”Hoppas att era söner kommer tillbaka oskadda!”, de andra sa: ”Hoppas
att era släktingar inte skadas!”, berättar han.

När vi besöker skolan pågår en stor happening med musik och clowner. Mer än tusen
människor har just tågat genom Jerusalems
gator för att visa solidaritet efter mordbranden en vecka tidigare. De bar plakat med texter som ”Bekämpa rasismen nu – inte sedan”
och ”Vi är Jerusalems barn – våldet upphör
här”.
Minst ett klassrum totalförstördes i branden och vandalerna hade sprayat slagord som
”Det går inte att samexistera med cancer” på
väggarna. Senare greps tre unga medlemmar
av en högerextrem organisation som misstänkta för dådet.
– Det hade varit mycket klotter här tidigare, men vi blev chockade och arga över att
någon vågade ta sig in i skolan och tända på.
Det kändes som att de trängde in och vanhelgade vårt hem. Men vi gick i skolan som
vanligt redan nästa dag, det gav oss styrka,
säger den judiske eleven Emanuel Auerbach,
15, från västra Jerusalem.

– Den här skolan och dess idéer skrämmer
många, de förstår inte vad som händer här.
De som gjorde det trodde nog att skolan
skulle stänga, att föräldrar inte skulle våga
skicka hit sina barn. Nu kanske de gör något
värre nästa gång, säger den arabiska eleven
Tala Jbarah, 15, från östra Jerusalem.
Tala beräTTar aTT hon kände sig mycket
utsatt under Gazakriget. Det var sommarlov och hon var rädd för att åka runt i staden
som vanligt eftersom det hände att araber
attackerades.
– Jag längtade tillbaka till skolan. Jag ville
känna vänskapen. Här kan du säga allt vad
du tycker, bara det sker med respekt, säger
hon.
Också den judiska eleven Michelle Peretz,
15, längtade tillbaka till den sommarstängda
skolan under kriget.
– Alla pratade om kriget men det var svårt
att framföra någon avvikande mening. Jag
längtade tillbaka till mina kompisar, både
judar och araber. Här kan jag säga min åsikt
utan att bli attackerad, säger hon.
De senaste veckorna har Hand i handskolan, som annars försöker hålla låg pro-

fil, hamnat i rampljuset. Politiker från alla
läger har uttryckt sitt stöd, internationella
delegationer har kommit på besök och Israels president Reuven Rivlin tog emot hela
skolan med personal och elever i sin officiella bostad.
– Vi välkomnar allt stöd. Det stärker oss
så att vi kan bygga flera skolor. Våra skolor
slår vakt om det DNA som möjliggör samexistens i Israel, säger Shuli Dichter, ledare
för Hand i hand – Centret för judisk-arabisk
utbildning i Israel.
– Vi känner att vi får mer och mer stöd av
regering och myndigheter. De börjar känna
att rasistbakterierna sprider sig och förstör
hela vårt samhälle. De förstår hur viktiga våra
skolor är för att motverka rasism, säger han.
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