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MÅNGA BARN 
STÅR I KÖ
– Nu måste vi kraftsamla så vi orkar ge fler barn 
möjlighet till en plats i SIRA skolan i Jeriko

TEXT: KRISTINA GUSTAFSSON

FÖR EN TID SEDAN fick den Pales-
tinska myndigheten en stor dona-
tion från Japan med tydlig order att 
den skulle gå till barn som behöver 
särskilt stöd. När skolministern i Pa-
lestina besökte SIRA-skolan i Jeriko 

fann han en verksamhet med en kva-
litet som han inte trodde fanns och 
beslutade att pengarna skulle använ-
das till att utöka fler klasser i SIRA 
skolan i Jeriko. Vilken glädje och 
vilka möjligheter detta innebär men 

också ett stort ansvar.
Det tog lite tid innan bygget sattes 

igång men i november 2016 började 
arbetet med att bygga på en våning 
på den befintliga skolan vilket på sikt 
ger ytterligare 30 barn möjlighet att 



Bygget beräknas vara klart i maj.

Du känner väl 
till SIRA:s 
swishnummer?

123 222 0481

NYSS FIRADE VI JUL OCH NYÅR – med 
barnet och framtiden i fokus. Barnen 
är samhällets framtid – men barnen 
lever nu och en del barn behöver vårt 
stöd för att få sina rättigheter tillgo-
dosedda och få chansen att utvecklas 
för att kunna vara med och forma 
framtiden.

I denna brännpunkt mellan nuet 
och framtiden lever vi i SIRA – till-
sammans med de över 100 barn som 
varje år får hjälp att besegra sina in-
lärningsproblem och utveckla sina 
egna förutsättningar för att efter ett 
par-tre år kunna gå vidare i andra ut-
bildningar och uppgifter i samhället.

Under nära 25 år har SIRA byggt 
upp en unik erfarenhet av special-
pedagogik för barn med olika in-
lärningssvårigheter i Palestina – en 
pedagogik som inte fokuserar på 
svårigheterna utan på de utvecklings-
möjligheter som finns hos varje barn. 
I SIRA-skolorna får de stöd att ut-
veckla sina förmågor och bygga nytt 
självförtroende.

Nya möjligheter
För mig som ny ordförande (vald för 
ett år sedan) är det frapperande att 
möta det förtroende som SIRA har 
byggt upp– hos allmänheten i Betle-
hem och Jeriko, i utbildningsdepar-
tementet och hos de lokala skolmyn-
digheterna, för att inte tala om de 
universitet som vill skicka sina lärar-
studenter till SIRA för praktik. Det 
finns förväntningar på SIRA!

Ibland leder det till oväntade ut-
maningar: Utbildningsministern Dr 
Sabri Saidam besökte SIRA-skolan 
i Jeriko i december 2015 och gillade 
det han såg. Men han hörde också 
om den långa kön av barn som inte 
kan få plats i skolan. Det ledde till en 
donation från Japan via Palestinska 
myndigheten till SIRA för en ut-
byggnad av skolan där en ny våning 
med nya klassrum håller byggs ovan 
på skolan som invigdes 2012. Detta 
sker i nära samverkan med de loka-
la myndigheterna utan kostnad för 
SIRA.
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få börja. Detta bekostas helt och hål-
let av den donation som Palestina 
fått. Att utrusta skolan med möbler 
mm samt att finansiera driften av den 
utökade verksamheten såsom lärarlö-
ner, underhåll mm faller däremot helt 
på SIRA som organisation. Samti-
digt arbetar vi på flera plan för att 
även få till en större delaktighet och 
ett utökat ansvarstagande i det lokala 
samhället. Detta kommer att ta tid.

Kraftsamla
Nu gäller det att kraftsamla! De 
medel vi idag får in via gåvor av en-
skilda och andra bidragsgivare, räcker 
inte till att betala fler lärare. Ska detta 
vara möjligt behöver vi hjälpas åt. Vår 
avsikt är att öppna nya klasser i den 
takt vi klarar av ekonomiskt. Bygget 
beräknas vara klart i maj vilket ger 
möjlighet att starta med någon klass 
redan i höst.

Köerna är långa till våra skolor. 
SIRA skolorna har ett mycket gott 
renommé i hela Palestina. Det är 
allmänt känt att elever som behö-
ver särskilt stöd i undervisningen 
och som gått på SIRA skolan får en 
mycket bra start och klarar sig oftast 
bra sedan.
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FAKTA SIRA
SIRA – En svensk Stiftelse som driver 
två skolor i Palestina. Skolorna ger 
specialundervisning för barn mellan 
6 och 12 år med läs- och skriv-
svårigheter.

I Betlehem finns en skola med 7 
klass er, 10  barn i varje klass. Skol
an tillkom 1992.

I Jeriko finns en nybyggd skola för 4 
klasser med ca. 10 barn i varje klass.

Verksamheten bedrivs med drygt 
20 anställda, alla palestinier. En 
svensk platschef sköter administra
tionen. 

Verksamheten finansieras helt 
med frivilliga medel från enskilda, 
bidragsorganisationer, kyrkor och 
andra frivilligorganisationer. 

Verksamheten vilar på kristen 
värdegrund. 

När vi blickar mot framtiden gäl-
ler vår vision ändå inte fler och större 
SIRA-skolor. Men vi ser att vi har 
praktiska erfarenheter som vi vill 
dela med lärare och skolor och lärar-
utbildningar över hela landet. Och vi 
ser att teoretiska utbildningar i spe-
cialpedagogik startas på flera ställen 
i landet. Därför har vi börjat planera 
för ett specialpedagogiskt kompe-
tenscentrum som ska kunna sprida 
kunskap och erfarenheter till många 
fler – och bli till hjälp för många, 
många fler barn!

Nya orosmoln
Men vi ser också orosmoln. Vår eko-
nomi är skör. Vi gläds över att det 
lokala ansvarstagandet i Betlehem 
och Jeriko ökar, men ryggraden i SI-
RAs ekonomi är alla trogna enskilda 

givare som bidrar regelbundet till en 
framtid för barnen. Stort tack till er 
alla!

Men nu behöver vi tillskott av nya 
givare som är beredda att gå in

• som månadsgivare eller med 
enstaka gåvor – via SIRAs 
plusgiro 90 00 77-9 eller Swish 
123 222 0481

• och som volontärer som kan 
hjälpa till med IT-frågor, lay-
out, översättningar, distribu-
tion och mycket annat. 

Hör av dig till mig på mailadres-
sen nedan om vad du skulle kunna 
hjälpa till med!

Thord-Ove Thordson
thordove.thordson@gmail.com
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14 JANUARI HADE SIRA-STYRELSEN årets första sammanträ
de. Ett gammalt år ska summeras och planerna för ett nytt år 
ska läggas fram och godkännas.Det finns  mycket som är bra! 
Ekonomin i balans, trots färre givare. Fler elever kan lämna sko
lorna efter avklarade studier. Många med toppenbetyg som ger 
dom möjligheter till fortsatta studier. Fler elever har välkomnats 
till skolorna! Och bygget i Jeriko är i full gång. Styrelsen ser ljust 

på framtiden trotts många svåra frågor. Ja, dit hör ju ekonomin. 
Stora organisationer i Sverige drar ner sina bidrag, vilket dock 
i vissa fall kompenseras av lokala gåvor. Tack för att ni givare 
i Sverige gör det möjligt till ett fortsatt stort engagemang. Elev
erna behöver ert stöd, det är viktigt!
Allt gott 2017!

Hanz Linderyd, kassör

HOPP OM FORTSATT ENGAGEMANG


