
Den ulige verden 

Sammen med 23 andre 10. klasse elever og tre lærere fra Nørre Nissum efterskole besøgte 

jeg i sidste måned landet der ikke findes – Palæstina. Lige fra skolestart har vi arbejdet med 

konflikten mellem Israel og Palæstina. Vi har alle 24 elever været en del af projektet ”Global 

Teenager”, hvor mottoet er: Unge skal vide at verden er skæv, og at de kan gøre noget ved 

det. I 7 måneder forberedte vi os på konfliktens historie, religionens betydning og ikke mindst 

om hvordan konflikten påvirker alle de involverede – både israelere og palæstinensere. Vi 

følte os klædt på til at tage af sted, men da vi først landede og fik konflikten ind under huden, 

gik det op for os, hvor dybt alvorlig denne konflikt er, og hvor mange mennesker den berører.  

Ung og fri? 

Den første dag på vores rejse mødte vi nogle jævnaldrende palæstinensiske unge, som vi var 

meget sammen med gennem hele turen. Vi så deres skole, de fortalte om deres hverdag og 

fritidsaktiviteter, og her gik det op for mig, hvor meget deres fritid og skole ligner vores. Men 

alligevel har de ikke de sammen rettigheder som os, hvilket jeg slet ikke føler, er retfærdigt. En elev fortalte 

mig, at selvom Jerusalem kun ligger 8-10 km. fra deres by, Beit Sahour, får de kun tilladelse til at besøge 

Jerusalem to gange om året, nemlig til jul og til påske, da indgangen til Jerusalem er gennem et checkpoint, 

som er styret af det israelske militær. 

En anden elev fortalte mig, at han aldrig har haft tilladelse til at besøge Jerusalem, da hans far engang har 

siddet i fængsel. Ikke at kunne bevæge sig frit omkring, ligger mig meget fjernt som dansker – og derfor 

gjorde det også et stort indtryk på mig. 

 

Keep Hope Alive 

Vores tur og vores arbejde med konflikten er i samarbejde sammen med 

Folkekirkens Nødhjælp og YMCA i Betlehem. I YMCA’s kampagne ”Keep Hope 

Alive” planter de oliventræer hos bønder, hvis marker er i fare for at blive 

overtaget af israelske bosættere. Bosættere er israelere der ulovligt, ifølge 

internationale lov, har bosat sig på palæstinensisk jord. Som en del af projektet 

skulle vi også plante træer, på en mark der var i stor fare for at blive besat. Det 

gjorde stort indtryk på mig, at man kunne se at der hele 

vejen rundt om bondens mark var israelske bosættere, 

som på et tidspunkt nok bosætter sig på hans mark, som 

har været i familien i flere generationer. Vi plantede på 

en formiddag 200 oliventræer, og gav dermed bonden 

håb om at kunne beholde sin mark og håb om at der er 

nogen der hører hans historie og hjælper ham. Fed 

oplevelse at arbejde sammen og føle at man gjorde en forskel. 

 

Muren og soldaten 

Som en del af vores undervisning, har vi arbejdet med den mur, der er bygget af 

den israelske stat som en sikkerhedsforanstaltning. Ofte er den dog bygget på 

palæstinensisk jord og er derfor meget omstridt internationalt. At sidde hjemme i 



Danmark og forholde sig til en 12 meter høj mur er ikke 

nemt, men når man først står der, er det overvældende og 

ret meningsløst. Her hørte vi historier om sammenstød og 

børn der var blevet såret i konflikten – og jeg blev faktisk 

meget forarget over, hvordan muren ødelægger liv. Sammen 

med mange palæstinensere, der var på vej til arbejde i 

Jerusalem, passerede vi en tidlig morgen gennem 

checkpointet. Palæstinenser kan vente i op til flere timer og 

blive holdt tilbage uden begrundelse. Men da vi som turister 

skulle ind i Jerusalem, kunne vi komme igennem hurtigt og 

uden problemer. At se de mange palæstinensere stå tæt 

sammen, i hvad der minder om et bur, og vente i lang tid, fik 

mig til både at elske og hade mit rødbedefarvede pas, da 

dette var adgangskilden til en nemmere og hurtigere tur 

gennem checkpointet. På den anden side af check-pointet - I 

Jerusalem - mødte vi en tidligere israelsk soldat Micha. I dag arbejder han med konflikten, hvor han 

forsøger at fortælle de sande historier om f.eks. forbrydelser på internationale lov og samtidigt prøver han 

at samle folk fra begge parter og få dem til at samarbejde om at bygge et bedre samfund op. En super 

inspirerende og modig mand, der som mange andre ønsker en fredelig fremtid for både palæstinensere og 

israelere, gerne en fremtid skabt at folket selv og ikke politikerne. 

 

Den store blender 

I en uge med så mange indtryk, så meget ny viden og udfordringer har jeg også nydt det i fulde drag.  

Mødet med de unge palæstinensere, som lever i en konfliktfyld verden, har inspireret mig meget, da de 

stadig har smilet og grinet, lysten til at leve og ungdommen som de alle nyder i fulde drag. På turen fik vi 

også set og oplevet Jerusalem som turister, med guidet tur i Jerusalems gamle by, smagt på de mange 

lækkerier i landet som f.eks. myntelimonaden og falafler, som alle faldt pladask for, men også mødet med 

alle de mennesker som hver især brændte for deres sag, har været med til at gøre turen uforglemmelig og 

grund til at arbejde videre. Det er for mig en fantastisk mulighed at have fået, for jeg ved og har set at 

verden er skæv, og jeg ved nu, at jeg kan gøre noget ved det. 


