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DEN 7 SEPTEMBER startade höstterminen på 
SIRA-skolan i Betlehem med 21 nya elever. Det 
gör att totalt 77 elever nu går på skolan. Det är ett 
antal som kommer att öka. Föräldrarna gör så 
gott de kan med att betala skolavgifterna men det 
ekonomiska läget är mycket pressat. 
Lärarna har gjort planering inför terminen men är 
beredda på att skollokalerna kan komma att 
stängas om antalet coronafall ökar och har då en 
beredskap att fortsätta undervisningen på annat 
sätt. Lärarnas uppgift är att skapa en stödjande 
och hjälpande miljö för att kunna fånga upp 
elevernas reaktioner och känslor så att eleverna 
förstår att det är helt OK att känna frustration 
och vilsenhet. 
Praktiskt sett ska eleverna använda ansiktsmask i 
skolan, tvätta händerna med tvål o vatten ofta 
samt äta sin lunch i klassrummen. Lärarna ska 

mäta temperaturen på eleverna regelbundet och 
hjälpa till att hålla avstånd mellan varandra. Det 
kommer inte heller att vara några samlingar.  
I ett sådant läge som coronaviruset har gett oss 
inser vi hur viktig skolan är för inlärning men inte 
minst för social, individuell och mental mognad. 
En ständig och betydelsefull fråga bland föräldrar 
över hela världen är om barnen kan gå till skolan 
på ett säkert sätt under denna förfärliga pandemi 
som pågår. Det är ingen tvekan om att det 
kommer att se annorlunda ut mot vad vi är vana 
vid. 
Vår roll som lärare och skolledning är att skapa en 
så säker miljö som möjligt för både inlärning och 
mot viruset. 
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Översättning: Ingegerd Frick 

 

Skolan börjar igen! 



 

 

 

 
DET BLEV ETT KÄRT BESÖK för rektor Salwa 
Shareef i Jeriko när den tidigare eleven Ahmed 
Nael Awajneh kom på besök en dag i sommar. 
Salwa minns honom som en blyg elev som helst 
ville vara ensam. Hon fick närmast en chock när 
hon träffade honom igen och möttes av en ung 
man på 19 år med stort självförtroende. 
Nu arbetar han extra som fotomodell för att 

hjälpa sin 
familj 
ekonomiskt. 
Hans 
ambition är 
att fortsätta 
sina studier 
på 
universitetet 
i Jeriko. 
Drömmen 
att kunna 
fortsätta som 
modell har 
han kvar. 

Såhär berättar Ahmed: 
”Jag bor med min mamma, pappa, tre bröder 
och en syster. När jag var sju år flyttades jag 
från den vanliga skolan till SIRA-skolan. 
Där blev jag mottagen med kärlek. Jag var 
oerhört blyg och dessutom svag i läsning och 
skrivning. Personalen på SIRA-skolan 
arbetade för att utveckla min personlighet, 
minska mina inlärningssvårigheter och 
hjälpte min familj med hur de skulle behandla 
och acceptera mig. 
Jag gick på SIRA-skolan i två år och 
återvände sedan till min gamla skola. Då 
hade jag lärt mig att hantera mina 
svårigheter och ökat mitt självförtroende så 
mycket att jag från tredje klass till elfte klass 
hade gått från ”good” till ”very good”. Nu har 
jag tagit studenten med bra resultat. Jag 
arbetar som fotomodell vilket jag har gjort lite 
då och då under de senaste skolåren. Det är ett 
yrke som kräver mod, förmåga och 

självförtroende särskilt när man ska samarbeta med 
en fotograf. 
Min tacksamhet är stor till mina föräldrar och 
SIRA-skolan. Jag råder alla föräldrar vars barn har 
inlärningssvårigheter att låta dem gå på SIRA-
skolan. De metoder som man använder där är 
utmärkta och har effekt hela skoltiden och livet 
därefter. Jag tackar GUD att jag har utvecklats inom 
så många områden. Två år på SIRA-skolan har 
gjort Ahmed till 
Ahmed. 
SIRA-skolan var 
som ett hem och 
en familj. 
Personalen var 
underbar och 
samarbetet med 
familjen var 
fantastiskt. 
TACK!” 
 

Översättning: 
Ingegerd Frick 

 

”Åren på SIRA 
förändrade mitt liv” 



Ordförande Anders Andersson har ordet
Vi känner stor tacksamhet och glädje för det 
gensvar vi fick på vårt ”sommarbrev”. För oss, 
som i stort sett dagligen funderar kring och 
arbetar med frågan, hur vi ska kunna skapa 
resurser för ett fortsatt arbete i Betlehem och 
Jeriko, blir det både en bekräftelse och en 
inspiration med sådan respons. 
2021 ligger framför oss och där kan vi konstatera 
att vi just nu inte har beviljade medel från någon 
stödorganisation, jämfört med i år då vi till 
exempel fått 700.000 kr av Radiohjälpen / 
Musikhjälpen. Vi arbetar febrilt med kontakter 
gentemot olika organisationer, men vi har ännu 
inga löften om att få några pengar. 700.000 kr är 
ett stort bortfall som kommer att få allvarliga 
konsekvenser för verksamheten. 
Vi är alltså fortsatt oerhört beroende av Ditt stöd. 
Fundera på vad Du kan göra. Kan Du kanske ha 
en större regelbundenhet i Ditt givande? Du kan 
ganska enkelt ansluta Dig till ett månadsgivande. 
Använd datorn, gå in till din bank och ange den 
summa Du kan och vill ge och lägg den som en 
återkommande överföring varje månad. Eller ta 

direktkontakt med Din bank och be om hjälp 
med detta. 
Vi behöver också bli fler givare! Bli en SIRA-
ambassadör. Berätta om SIRA:s arbete och tala 
om möjligheten att vara med och stötta. Behöver 
Du material om SIRA kontakta 
hanz.linderyd@gmail.com 
Vill du ge bort en penninggåva till SIRA vid 
gratulationer, uppvaktningar, minnesstunder eller 
liknande? Man kan 
skriva ut 
ett ”Gåvobevis” från 
hemsidan. Gå in på 
www.sira.se och klicka 
vidare till ”Stöd 
SIRA:s verksamhet”. 
Längst ner finns några 
olika alternativ. 
Tack för att Du är med 
och delar ansvaret! 
 

Anders Andersson 
Ordförande 

 
 

Fem snabba frågor till Kerstin Bjerhagen
1.Vad är din uppgift 
inom SIRA? 
– Jag jobbar ideellt 
med ekonomi och är 
länken mellan 
Sverige och Palestina, 
speciellt när det gäller 
ekonomiska frågor. 
Jag har mycket 
kontakt med 
rektorerna och den 
ekonomiansvarige i Betlehem när det gäller 
budgetfrågor, såväl som att skapa en budget som 
att följa upp den. I Sverige sköter jag kontakterna 
med en redovisningsbyrå som vi anlitar för 
bokföringen. 
2. Varför jobbar du med SIRA? 
– År 2000 var det kaos gällande ekonomifrågorna 
i Palestina och jag blev ombedd att åka dit. Sen 
blev jag ”fast”. Jag blev fascinerad av deras sätt att 
arbeta på skolan och kände att jag behövdes. Jag 
önskar att vi kan vara som ett fönster ut mot 
världen för palestinierna. 
 

3. Hur många gånger har du besökt SIRA-
skolorna? 
– Sedan år 2000 har jag oftast varit där en till två 
gånger per år. 
4. Vad är det svåraste? 
– Det är bekymmer att få ihop pengar men en 
ständig utmaning som också stimulerar. 
5. Vilket är det största glädjeämnet? 
– Att möta barn och vuxna. Det ger mer än det 
tar. Jag gläder mig också över att kunna göra en 
insats från Sverige nu när vi inte fysiskt kan vara 
närvarande. 
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Fakta om SIRA 
SIRA är en svensk stiftelse som driver två skolor i 
Palestina. Skolorna ger specialundervisning för 
elever med läs- och skrivsvårigheter i åldrarna 

sex-tolv år. Verksamheten finansieras med 
skolavgifter och frivilliga medel från enskilda, 
bidragsorganisationer, kyrkor och andra 
frivilligorganisationer i Sverige och Palestina. 
Verksamheten vilar på kristen värdegrund.
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