Sabeels vänner i Sverige Verksamhetsberättelse år 2017
Inledning
Vardagen för våra vänner i Palestina och Israel kan troligen inte i något avseende sägas ha blivit
bättre under 2017 när det gäller effekter av ockupationen. Levnadsvillkoren förbättras inte utan
palestinierna hanteras fortfarande som brickor i politiska spel på flera plan. Tilltron till en tvåstatslösning avtar, fredsinitiativ tas bort från politiska agendor, den amerikanska presidentens egendefinierade världsbild sprider förvirring och öppnar dörren för ambassadflytt till Jerusalem. Den
israeliska regeringen blockerar inresa för medlemmar i organisationer som kan associeras med
BDS. Det synes inte hända något konstruktivt nytt från den palestinska myndigheten och inte heller
i relationen Fatah-Hamas. I denna svåra situation hör vi fortfarande trofasta böner om förbarmande
och solidaritet från Sabeel Jerusalem och dess personal med Omar Hamari i spetsen. Kanske är
kulturen den sfär som möjliggör möten mellan människor och kan ge grogrund för framtidshopp
och fred. Kanske kan kommande generations kreativitet bygga tilltro och ta till vara sina rättigheter.
Sabeel-rörelsen verkar för fred i det Heliga landet och en av dess viktigare uppgifter är att inspirera
människor i hela världen att komma till området för att på plats se och uppleva konsekvenser av
ockupationen - och för att möta människor som uthålligt tar sin rätt till motstånd och lever för
rättvisa, fred och ickevåld - Come and see – go and tell!
Årsmöte
Årsmötet för att avsluta 2016 års verksamhet hölls den 18 mars 2017 i Lund. Mötet följde efter en
uppskattad Mellanösterndag om de kristnas framtid i regionen och om den lokala lutherska kyrkan,
anordnad av Lunds stift och Sensus.
Styrelse
Styrelsen har sedan årsmötet bestått av Marianne Kronberg (ordförande t.o.m. juni månad,
kassör), Marie Körner (vice ordförande, utskick av Cornerstone), Olivia Sporre; ungdomsansvarig
och hemsida/Fb), Anita Brodén, Inger Styrbjörn, Kjell Jonasson, Kenneth Kimming (ordförande
fr.o.m. juli månad) samt som nyvalda Helena Dahlin Kasse och Martin Wikerstål (sekreterare).
Styrelsen arbetar fortlöpande via Skype-möten och mejl samt vid arbetsträffar när så är möjligt i
samband med arrangemang. Av ekonomiska skäl är det svårt samla styrelsen till traditionella
styrelsemöten.
Medlemmar
Vid slutet av året hade vänföreningen cirka 50 betalande enskilda medlemmar och därutöver några
kyrkliga organisationer. Insatser för att behålla medlemmar genom att påminna om medlemsavgift
och för att rekrytera nya intensifierades under hösten. Målet bör vara minst 100 medlemmar 2018.
Vänföreningens enda fasta inkomstkälla är medlemsintäkter, vilket innebär att föreningen är
beroende av samverkan med andra för att driva verksamheten.
Kommunikation
Vänföreningens kommunikation via sociala medier fortsätter. En ny hemsida togs i bruk under året
(www.sabeelsverige.se) och sidan på Facebook har fräschats upp (@friendsofsabeelsweden) och
uppdateras med Wave of Prayer direkt från Sabeel Jerusalem. Till dessa medier har mejladressen
sabeelsverige@gmail.com knutits. Vänföreningens logotype (se sidhuvud) har förnyats i samarbete
med Sabeel Jerusalem. Under året har även vänföreningens informationsfolder uppdaterats.
Cornerstone
Sabeels tidskrift Cornerstone distribuerades som papperstidning tre gånger under året till
medlemmarna i Sverige och till teologiska institutioner samt strategiska personer. Även om
tidskriften numera även finns som PDF på nätet, har papperstidning värde som informationsmaterial på bokbord mm.

Programkväll
Var det tänkt att bli som det blivit i Palestina – det heliga landet? Det är en relevant fråga och inte
minst under år 2017 - 120 år efter den första sionistkongressen, 100 år efter Balfourdeklarationens löfte om ett ”judiskt hemland”, 70 år efter FN:s delningsplan, 50 år efter Israels
ockupation av Västbanken och Gaza samt 30 år efter den första intifadans start och 10 år efter den
palestinska partidelningen i Hamas-Fatah. Vilka fysiska, ekonomiska och moraliska konsekvenser
får dessa händelser alltjämt för judar, muslimer, kristna och världssamfundet? Vilka berättelser har
skapats kring dessa händelser världen över? Hur används berättelserna i kristna sammanhang?
Vilka drömmar har den unga palestinska befolkningen?
Händelsena och frågeställningarna belystes i oktober vid vänföreningens program i samarbete
med THS och Immanuelskyrkan, Stkh. Göran Gunner, Sune Fahlgren, Anna Karin Hammar, Sofia
Camnerin, Kenneth Kimming medverkade. Ett välbesökt, ca 80 personer, och uppskattat tillfälle.
Young Friends of Sabeel – Sweden
Sabeel Sveriges ungdomsnätverk Young Friends of Sabeel - Sweden (YFOSS) arrangerade den
första april en temadag i Göteborg med titeln "50 år av ockupationen - hur kan vi arbeta för fred
och rättvisa?". Ca 40 deltagare i alla åldrar. Medverkade gjorde bl.a. Diakonia, JIPF, Bilda och
SEAPPI. Dagen avslutades med en konsert. YFOSS är ett nätverk som vill samla unga människor
som kommit i kontakt med eller vill veta mer om Sabeel i Jerusalem och Nasaret. Vi finns till för att
kunna dela idéer och engagemang, sprida kunskap och tillsammans stödja Sabeel
Sabeel 10th International Conference
Styrelsen anser att det är bättre att uppmuntra deltagande i Sabeel Jerusalems utmärkta och unika
resor och konferenser, än att ordna egna. Marknadsföring av Sabeel 10th International Conference
i mars gjordes genom medlemsbrev, Facebook, mejl m.m. Det blev 11 svenska deltagare, vilket är
mycket glädjande. Styrelsen uppmuntrar stift, församlingar m.fl. att delta i Sabeels konferenser.
Witness Visit
Sabeel Jerusalem arrangerade i oktober ytterligare en studieresa för vänner över världen. Vid årets
Witness Visit deltog en styrelseledamot, Inger Styrbjörn, medan styrelsens kassör, Marianne
Kronberg, förhindrades resa in efter anklagelse om fientlig inställning till Israel och tillbringade ca två
dygn i förhör/förvar. Marianne har redovisat sina erfarenheter av händelsen. Alltfler kan kommande
år bli vägrade inresa, med mer eller mindre tydlig anklagelse för samröre med BDS-rörelsen. Inför
Witness Visit 28 feb–8 mars 2018 har styrelsen annonserat i Kyrkans Tidning, Sändaren och Dagen,
International Friends of Sabeel
IFOS är ett nätverk för att stödja nationella Friends of Sabeel-grupper och ger även Sabeel Jerusalem
möjlighet att lyfta sina visioner och få vägledning i sitt arbete. Under året har nätverket varit vilande.
Det ekumeniska följeslagarprogrammet
Vänföreningen är medlem i det ekumeniska följeslagarprogrammet i Sverige, SEAPPI. Under året
har Marianne Kronberg (som ordförande) och Inger Styrbjörn deltagit i styrgruppens möten och vid
intervjuer av sökanden samt på en resa till placeringsorter i oktober. Som medlem i programmet
betalar vänföreningen 1000 kr i årlig avgift. År 2017 betalades ytterligare 1000 kr efter förfrågan.
Slutord
Vänföreningens ändamål är att stödja Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center (Jerusalem),
och dess arbete för fred, rättvisa och försoning i regionen. Under året har världen kunnat glädjas
över en ny bok av Naim Ateek, Sabeels grundare, med titeln: A Palestinian Theology of Liberation.
The Bible, Justice and the Palestine-Israel conflict. Vår förhoppning är att kunna hälsa Naim Ateek
välkommen vid sitt besök i Sverige i mitten av juni 2018 (Sjöviksseminariet)!
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