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– Svenska Teologiska Institutet har se-
dan 1951 varit en mötesplats i Jerusalem 
som erbjuder en myllrande mångfald. 
Här får studenter möjlighet att leva i den 
mångkulturella miljön och möta män-
niskor från de tre religiösa traditionerna, 
berättar Carin Gardbring.

STI har lång erfarenhet av dialog mellan 
judar och kristna men för också sam
tal med muslimer. Carin Gardbring är 
sedan fem år tillbaka ansvarig för den 
internationella kurs som Svenska kyr
kan anordnar för lärare och teologer 
från kyrkans internationella samarbets
partners. I sitt arbete möter hon många 
kristna i Israel och Palestina.

– Situationen för de kristna är svår 
och antalet kristna i Palestina blir bara 
färre och färre, berättar hon. De blir sif
fermässigt en minoritetsgrupp, men de 
betraktar sig inte som en minoritet utan 
är på alla sätt en närvarande och stark 
röst i samhället. 

Många skolor, college och universitet 
ägs av kristna, vilket ger dem en institu
tionell närvaro i landet. Trots de svårare 
förhållandena är det ett framtidsbygge, 
man är med och utbildar den unga ge
nerationen i Palestina. Generellt är 75 % 
av studenterna muslimer och 25 % krist
na i skolorna.

– Det finns flera skäl till att situa
tionen är svår för de kristna i Palestina, 
säger Carin Gardbring. I och med att 
konflikten mellan israeler och palesti
nier eskalerar är det många kristna som 

lämnar landet. De kristna är genom sitt 
väl utbyggda skolsystem ofta välutbildade 
och har därför lättare att lämna landet för 
Europa eller Amerika. Det finns siffror på 
att om 10 kristna familjer lämnar landet 
är det två av dem som återvänder. Om 10 
muslimska familjer lämnar landet är det 8 
av dem som kommer tillbaka. 

– Men de kristna i landet har inte gett 
upp, säger Carin Gardbring, de har hop
pet som förtecken även om de ofta drab
bas av missmod och sorg.

Ett hoppets tecken är det gemensamma 
dokument som kyrkorna i Palestina 
skrev 2009, det så kallade Kairosdoku
mentet. Genom det dokumentet vill de 
kristna bidra till en lösning av konflikten 
mellan Israel och Palestina. Dokumentet 
är ett tecken på att de kristna vill ta plats, 
ta ansvar och bidra till en fredlig lösning.

– Fokus i dokumentet är tro, hopp 
och kärlek, och störst av dem är kärle
ken. Man vill visa på hur man kan bygga 
upp en god vardag tillsammans, möta 
sin granne på ett positivt sätt och få var
dagen att gå ihop. Den viktigaste frågan 
av alla i dokumentet är: vad kan jag själv 
göra? Vad kan jag göra för att bidra till 
fred utan att ta till våld?

Kairosdokumentet är ett levande 
dokument som kontinuerligt genererar 
diskussion och reflektion. Varje år sedan 
det skrevs, i december, genomförs ett se
minarium eller liknande som utgår från 
materialet, en slags statusuppdatering: 
vad har gjorts sedan sist och vad kan gö
ras bättre? 

Situationen för de kristna i Palestina är 
svår och många vill hjälpa till, men hur 
hjälper vi till bäst?

– De kristna säger själva att det vik
tigaste är att vi ber för dem, men också 
att vi möter dem och berättar om deras 
situation för andra. Det är också viktigt 
att vi stöttar dem i det arbete som de 
själva tycker är angeläget, t ex Kairosdo
kumentet. Det är också nödvändigt att 
vi själva växer i vår reflektion över situa
tionen, säger Carin Gardbring.

– Deras situation måste bli känd, ja 
visst, men det är väldigt viktigt att ge 
kunskap och fakta som är korrekta. Det 
finns till exempel de som tror att pales
tinierna blivit kristna genom europeisk 
mission. Det är ju helt fel. Visst kom det 
missionärer i slutet av 1800talet men de 
flesta kristna i Palestina härstammar från 
familjer som varit kristna i århundraden 
och till och med i årtusenden. Det är 
viktigt att man kommer ihåg det.

Vilka är dina egna förhoppningar för de 
kristna i Palestina?

– Att de två folken och de tre religio
nerna ska kunna leva sida vid sida. Det 
här är en betydelsefull plats för oss alla 
och vi måste respektera varandra. Det 
som har hänt har hänt och kan inte ra
deras, men vi hör ihop ändå. 

– Vi måste arbeta i små sammanhang 
och i stora sammanhang, och över tiden 
ser vi att det vi gör bidrar till en föränd
ring. Arbetet på STI är absolut en del av 
detta arbete. 
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