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Tre israelske kvinder be-
sluttede at dele det bed-
ste, de har – havet – med
palæstinensiske familier
fra Vestbredden. 

mellemøsten

Oplevelse for livet: En dag på stranden

D a bussen endelig holder stille ef-
ter fleree timers tur ad ukendte
veje, er børnene ved at falde over

deres egne ben for at komme ud – og ned
til stranden. »Yallah, Yallah, Baba. Kom nu,
far«, råber Yasser og Nidal, mens de utål-

modigt skubber deres far
foran sig. 

Nok vil de gerne prøve
det hav, de har hørt så
meget om, men far skal
gå først. »Ahlan, velkom-
men«, hilser de israelske
værter på arabisk. »Sha-

lom, shalom«, svarer de palæstinensiske
familier på hebraisk. Smilene er så brede,
at de skærer ansigterne fra øre til øre.

De 65 gæster samles under det skygge-
fulde halvtag nær livreddertårn nummer
to på stranden i Bat Yam få kilometer syd
for Tel Aviv. De 65 er palæstinensere,
mænd, kvinder og børn, fra området syd
for Hebron på Vestbredden.

Værterne er tre israelske kvinder og et
dusin frivillige venner, der er kommet for
at hjælpe med at gøre denne dag til en
uforglemmelig oplevelse for alle parter.

»Jeg holder ikke op med at have ondt i
maven, før jeg er sikker på, at alt er gået
godt, at ingen børn er druknet og ingen-
ting forsvundet«, siger Zwia Shapira, der
er 67 år og sammen med Racheli Merhav
og Rachel Afek initiativtager til strand-
projektet. 

Fredsaktivister
De tre er fredsaktivister. De sidste fire-fem
år har de stået vagt ved vejspærringerne
for organisationen Mahsom Watch. De
har indsamlet vidnesbyrd i palæstinensi-
ske landsbyer, der har været udsat for bo-
sætterovergreb for organisationen Yesh
Din. De har mødtes med palæstinensiske

kvindegrupper og har arbejdet tæt sam-
men med organisationen Combattants
for Peace, der består af familier, hvis
mænd på begge sider har kæmpet imod
hinanden, men som ikke mere vil slås.

»Med årene kom vi gennem vores man-
ge aktiviteter til at lære en masse palæsti-
nensere at kende på et meget personligt
plan. Og så var det, vi fik lyst til at gøre no-
get for dem. Vi ville gerne dele nogle af de
ressourcer, vi har, men som de ikke har,
med dem. Den største ressource, vi har, er
havet. Vi ville gerne tage dem til stranden,
så de kan have en skøn afslappet dag med
deres familier«, siger Racheli Merhav.

Som sagt, så gjort. På eget initiativ og
for egen regning har de tre kvinder lagt
alle forhindringer bag sig. Det er projek-
tets tredje år, og i denne sommer bliver
der fem badedage for palæstinensere fra
forskellige steder på Vestbredden. 

For selv om palæstinensere fra Vest-
bredden bor mellem 15 og 45 km fra ha-
vet, har de ingen mulighed for at komme
til stranden. 

Palæstinensere har ikke lov til at tage til

Israel, så de kan ikke selv tage til de israel-
ske strande. Forud for hver strandtur ar-
bejder Rachel Afek i ugevis med at få de
fornødne militære tilladelser til alle – så
turen kan gennemføres.

Jublende tur i de blå bølger
Najah Khatib har aldrig nogensinde set
havet før. Hun er født i Amman i Jordan
og har én gang set Det Døde Hav, fortæller
hun. Hendes to sønner på henholdsvis 7
og 10 tør ikke engang smide skoene. Men
datteren Hala på 3 sidder allerede jublen-
de på armen af en ung israelsk student,
der lystigt traver ud i de blå bølger med
den lille pige, der er iført svømmevinger
og hviner af lykke. 

To teenagepiger, Anal Yusri på 14 og
Haja Salamin på 13, smører et tykt lag sol-
creme i hovedet, inden de går ud i vandet.
Ansigterne er det eneste, de ikke har dæk-
ket af tørklæde, bluser og lange nederde-
le. De beholder det hele på. 

»Indtil nu har jeg kun set havet på tv«,
siger Haja. »Jeg havde ikke forestillet mig,
at det var så stort«.

For mange af mændene i gruppen er
besøget nærmest sentimentalt. 

»Jeg har ikke været i Israel siden 1994«,
siger Yasser Salamin, der er skattechef for
det palæstinensiske selvstyre i Hebron.
»Dengang arbejdede jeg med blomster-
dyrkning hos ’min israelske familie’: Fa-
milien Zivoni i Kiriat Gat. Jeg har god for-
bindelse til dem. Jeg håber, at vi på vejen
tilbage til Hebron får tid til at køre forbi
og drikke en kop te hos dem. Så kan de en-
delig se min kone og vores fire børn«.

Ali Khatib har også ungdomsminder
fra sin tid som landbrugsarbejder på en
israelsk kibbutz. Han har ikke været her
siden 2000. I dag er han regionaldirektør
for et palæstinensisk mobiltelefonsel-
skab. 

»Hverken de israelske eller palæstinen-
siske politikere gør nok for at få fred«, si-
ger han. »Jeg er overbevist om, at hvis det
var op til folkene på begge sider, så ville
der være fred for længst«, siger han mens
Middelhavets lune bølger slikker op ad
hans jeansklædte ben.
hanne.foighel@pol.dk

FØRSTE GANG
VED HAVET.
Langt de fleste 
af de 65 palæsti-
nensere har aldrig
set havet før. Det
kræver solcreme
og baderinge, før
de – fortsat med
tørklæde, bluser
og lange neder-
dele – i forskelligt
tempo prøver 
de blå bølger. 
Foto: Ahikam Seri
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400m2 udstilling i 2 etager

Det er et godt valg, når vinfirmaet Ogier Caves Des Papes i Chateauneuf
by har udpeget den fine Cotes Du Rhone Les Menines til at være med til at fejre vinhusets 
150 års fødselsdag. Les Menines er fremstillet på druerne Grenache, Syrah og Cinsault, som overvejende kommer fra det
sydlige Rhone-område, og fremstår med en flot og mørk rubinrød farve, med violette reflekser. Duften er fint krydret af

modne bær såsom solbær, hindbær og kirsebær, med et fint strejf af peber. Smagen er saftig
og frugtrig med en fin og mellemfyldig tyngde, med en god og frugtrig eftersmag.

Les Menines er velegnet ved 14-16 grader, og er ideel til grillet kød af lam, kalv og fjerkræ,
til let røget eller saltet svinekød og til mellemlagrede oste, f.eks. en god rødkitost eller brie.

Ved optimal opbevaring holdbar op til 2-3 år fra høståret (5-6 år for magnum).

VINKUP FRA RHONE

12 FLASKER 

kr. 338.-
Ltr.-pris 37,55

Tilbudet gælder til og med søndag

16. aug. 2009. Dog kun så længe

lager haves.

SPAR KR. 261,40 Køb 12
flasker og få en

magnum med i købet
Værdi 99,90

Les Menines - Côtes du Rhône

Indtil nu jeg kun
set havet på tv.
Jeg havde ikke
forestillet mig,
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stort
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