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Turister i Raoul Wallenberg Park

Öken och träskmark odlas upp

Medlemmar i kibbutz Amir arbetar i Hulaträsket juni 1940.
Foto: GPO

Från sumpmark och öken till bördig mark
Sumpmarker, stenig mark med
klippor samt stora ökenområden var resultatet av 2000
år av misskötsel sedan det
judiska folket tvingades bort
från Israel.
När staten Israel bildades
började landet blomstra igen.
Upptäcktsresanden Mark
Twain skrev i sin resedagbok på
1860-talet från det område som
då kallades Palestina: ”Av alla
länder som finns när gäller dyster natur, tror jag att Palestina
måste vara det främsta. Kullarna är kala, de har tråkig färg
och är bortstötande i sin form.
Dalarna består av fula öknar
som täckts av en svag vegetation som ger ett uttryck för att
allt är sorgligt och hopplöst.”
”Ju längre vi gick desto varmare blev solen, och desto mer
stenigt och kalt, motbjudande
och trist blev landskapet... Det
fanns knappt ett träd eller en
buske någonstans. Till och med

olivträden och kaktusen, dessa
snabba vänner till värdelös jord,
hade nästan övergett landet.”
I dag har det som en gång
var stenig mark, sumpmark och
till och med öken förvandlats
till bördig mark i Israel. Långt
innan staten Israel bildades
skapades kibbutzer av de judar
som i vågor anlände till landet.
De möttes av sumpmarker i
kustområdena, stenig mark
fylld av klippor i Galiléen och
Judéen, samt ett stort ökenområde i söder. 2000 år av
misskötsel sedan det judiska
folket hade tvingats bort från
området hade satt sina spår.
I början av 1900-talet var Israel
ett eldorado för malariamyggor.
De hade tagit över Jordan-dalen och kustområdena, som
var de enda markområden
som judar tilläts köpa eftersom
araberna hade förklarat dem
obeboliga. 1920 hade mer
än en tredjedel av de judiska

invånarna malaria. De tog
sig an uppgiften att dränera
sumpmarker och förändra
vattenflödet för att förhindra
myggornas fortplantning. 20 år
efter statens bildande var Israel
officiellt malaria-fritt.
Hula-dalen, i hjärtat av den
stora syrisk-afrikanska sprickan
mellan Golan-höjderna och
de galiléiska bergen, rymmer
Israels naturliga vattentillgångar. Berget Hermon, det högsta
berget i Israel, absorberar smält
snö och näringsrika vattenkällor flödar vid bergets fot
för att därifrån strömma ned i
Jordan-floden.
Flodens väg genom dalen
har varit allt annat än enkel. I
tusentals år blockerade berget
Korazim, med magmatiska bergarter av vulkaniskt ursprung,
Jordanfloden. Vattnet i floden
samlades i enorma träsk och i
mitten låg Hula-sjön. Det här
var ett sagoland av naturupplevelser, ett paradis för flora och

fauna. Människor å andra sidan
höll sig borta härifrån. Det fåtal
som vågade leva i närheten av
träsken led av malaria.
Efter att staten Israel bildades
förändrades situationen. År
1951 gav regeringen i uppdrag
åt Keren Kajemet att dränera
träsken och förbereda marken
för jordbruksodlingar. Det här
var det största ingenjörsprojektet i Israel fram tills dess och det
sågs som ett fullbordande av
den sionistiska visionen.
Tillsammans med fördelarna
med att dränera sjön uppstod
även problem. Torvmarken som
exponerades för luften torkade
och krympte, och de plöjda
klumparna blev till damm och
drevs bort av vinden. Tusentals
hektar fick överges. Inte nog
med det, nitrater och annat
organiskt material strömmade
ned i Gennesarets sjö och äventyrade vattnets kvalitet.
På den regniga vintern 1991-

1992 gav den sjunkande dalen
slutligen efter och precis som 40
år tidigare, blev det tydligt att
det inte kunde fortsätta på samma sätt längre. Återigen blev det
Keren Kajemet som fick uppdraget. Målet: att ge dalen tillbaka
till naturen och till jordbrukarna.
Metoden blev att kontrollera
vattennivån på torvmarkerna.
Keren Kajemet grävde 90
kilometer med kanaler och lade
ned en lång plastbarriär, fem
meter djup och 2,8 kilometer
lång. Hula-projektet uppnådde
flera viktiga mål. Vattnet slutade
att flöda ned i Gennesaret vilket
gjorde att vattenkvaliteten i sjön
kunde bibehållas. Projektet samlar i dag in vatten av låg kvalitet
från fiskodlingar och andra källor
och leder om det för bevattning i
närliggande samhällen i bergen.
2000 hektar har därmed blivit
tillgängliga för jordbruk.
Naturen i dalen kom åter
till liv. 400 olika fågelarter har

observerats i Hula-dalen och
platsen anses vara en av de viktigaste fågelskådningsplatserna i
världen. Varje höst och vår flyger
över en halv miljard flyttfåglar
över detta område.
Sjön och Keren Kajemets besökscenter välkomnar hundratusentals besökare varje år och
bidrar till Galiléens ekonomi.
Hula-projektet har tagit hänsyn
till att bevara naturen. Hula-sjön
som är 100 hektar stor innehåller
olika livsmiljöer som hade blivit
skadade av dräneringsprojektet.
Hula-dalen har blivit en världskänd fågelskådningsplats och
en viktig turistattraktion.
Projektet föddes utifrån en
kris. Det är på många sätt mer
komplext och vågat än dräneringsprojektet. Tack vare en
ansvarsfull hantering av vattennätverket förvandlades ett svart
hål till ett blommande paradis –
ett perfekt exempel på ekologisk
rehabilitering som har gynnat
både människor och naturen. q

www.kaabs.se

Israels utrikesminister rördes till tårar när hans svenska kollega Ann Linde besökte Israel i mitten av oktober.
Anledningen var att Yair Lapid fick se dokument som visade hur hans pappa räddades från Förintelsen av Raoul
Wallenberg.
Foto: Andreas Enbuske/Utrikesdepartementet

Upptinad svensk-israelisk relation
Yair Lapid: Raoul Wallenberg gav svensk immunitet ti ll min far
Keren Kajemet bygger en
Raoul Wallenberg-park i Jerusalem för att uppmärksamma
den svenske diplomaten och
dessutom föra Sverige och
Israel närmare varandra.
När en svensk utrikesminister för första gången på tio år
togs emot av Israel stod Raoul
Wallenberg i fokus.
Under ett möte i Jerusalem med
sin kollega Yair Lapid visade Sveriges utrikesminister Ann Linde
kopior på sidor från den svenske
diplomaten Raoul Wallenbergs
anteckningsbok från hans tid i
Budapest under Förintelsen. I
anteckningsboken fanns en lista
över judar som Wallenberg gav
skyddspass åt och räddade.
Ett av namnen var ”Josef
Thomas Lempel”, Yair Lapids
far, som efter att ha räddats
flyttade till Israel där han blev
journalist och politiker med
namnet Tommy Lapid.
Sonen Yair Lapid betonade
Raoul Wallenbergs betydelse
för hans familjs överlevnad.

– I mina föräldrars hus finns
en trälåda där min bortgångne
far förvarade några souvenirer
som han hade kvar efter Förintelsen. Det finns ett gult märke
med bokstaven J, Jude, några
fotografier och brev som på något sätt överlevde kriget, sade
han i mötet med Ann Linde.
– Och det finns ett ”Wallenberg-pass”, ett dokument fyllt
med sigill och underskrifter, utformat för att dölja det faktum
att Raoul Wallenberg praktiskt
taget inte hade någon behörighet att ge det till min far. Men
det gjorde han. Han gav svensk
immunitet till min far och farmor, tog dem under sina vingar
och räddade deras liv.
– Om det inte varit för en
modig svensk diplomat hade
jag inte stått här i dag, sade Yair
Lapid och betonade att Sverige
och Israel har en djup och långvarig vänskap, med omfattande
handels- och kulturband.
Han beskrev hur den politiska
argumentationen under de

senaste åren har fått länderna
att glida isär.
– Idag håller vi på att ändra
på det. I samtalen mellan oss
kom vi överens om att vänner
inte behöver vara överens om
allt. Enligt min mening är vänskap också förmågan att lyssna
på kritik, att höra olika åsikter,
sade Yair Lapid och uttryckte
uppskattning inför Ann Lindes
uttalade engagemang för Israels säkerhet och för judarnas
rätt till en stat i sitt historiska
hemland.
Han tackade också för
Sveriges åtagande vid Malmö
internationella förintelseforum.
– Vi är mycket tacksamma
för denna konferens och för
er önskan att få kampen mot
antisemitism upp på bordet i
ert land och i hela Europa.
Sibel Missouri på svenska
UD:s presstjänst beskriver mötet som historiskt:
– Att utrikesministern
besökte Israel och mötte den
israeliska utrikesministern var
avgörande för en återupptagen

utrikespolitisk dialog på hög
nivå mellan Sverige och Israel.
Besöket innebar ett genombrott för relationen och välkomnades varmt av båda sidor. Det
senaste svenska utrikesministerbesöket till Israel ägde rum
för 10 år sedan.

Varför var mötet viktigt?
– Att kunna föra en dialog i frågor som är viktiga för Sverige
är en grundbult i vår utrikespolitik. Att vi nu har en utrikespolitisk dialog med Israel innebär
att vi kan samtala i frågor som
Sverige har intresse av.

Vad kan den upprättade relationen leda till?
– Återgången till en fullt ut normaliserad relation innebär att vi
framöver också kan ha en viktig
dialog i frågor som rör globala
och regionala utrikespolitiska
frågor, inklusive om den israelisk-palestinska konflikten. Även
om dialogen på utrikesministernivå legat nere under alltför
lång tid har Sverige och Israel
fortsatt att samarbeta inom
områden som är av intresse för
både Israel och Sverige.
– Hit hör bland annat handel,
innovation, jämställdhet och
kultur, och inte minst kampen
mot antisemitism. Även denna
typ av samarbeten och utbyte
kan nu fördjupas och breddas.

Vilken roll kan Raoul Wallenbergs gärning och minne ha i
relationen Sverige- Israel?
– Regeringen arbetar aktivt
för att bevara minnet av Raoul
Wallenbergs gärningar. Genom
hans modiga insatser räddades många judar som sedan
bosatte sig i Israel. Att Israel,
framför allt genom centret för
hågkomst av Förintelsen Yad
Vashem, vördar hans minne är
ett viktigt led i att minnas hans
insatser.
Även israeliska UD betonar
den svenske diplomatens betydelse för en förbättrad relation.
– Raoul Wallenbergs agerande utgör en hörnsten i relationen mellan det judiska folket
och den svenska staten och det

kommer för alltid att minnas
och erkännas, förklarar den
israeliska utrikesministeriets
talesperson Dorit Herscovich.
Tack vare sina hjältemodiga
insatser för att rädda ungerska
judar i andra världskrigets
slutskede har Raoul Wallenberg blivit hedersmedborgare
i USA, Kanada, Ungern, Australien och Israel. Yad Vashem
i Israel har utsett Wallenberg
till en av de ”Rättfärdiga bland
folken”. Monument, gator,
frimärken och minnesplatser
runt om i världen har uppmärksammat den svenske
diplomaten.
Relationerna mellan Israel
och Sverige försämrades år
2014. Den nytillträdda S-regeringen tog som första EU-land
efter Sovjetimperiets sammanbrott, i oktober 2014, beslutet
att erkänna den palestinska
staten och ökade samtidigt de
ekonomiska bidragen till den
palestinska myndigheten.
Konflikten eskalerade när ut-

rikesminister Margot Wallström
i början av 2016 anklagade Israel för att tillämpa utomrättsliga
avrättningar av palestinier.
Månaden innan hade Wallström uttalat sig urskuldande
om terrordåden i Paris.
”Denna anklagelse uttalades
vid tre olika tillfällen och det
skedde när vi var utsatta för en
rad av terrorattacker, när bilar
exploderade, när knivattacker
drabbade befolkningen och
när vi försvarade våra civila mot
detta”, säger Isaac Bachman,
Israels ambassadör i Sverige
under den aktuella tiden.
”Ingen från officiellt håll har
nämnt dessa palestinska terrorattacker. Det finns inga skriftliga avståndstaganden från
regeringen, man låtsades helt
enkelt inte om det. När vi som
bäst höll på att begrava våra
döda, kom dessa anklagelser
från Sverige. Det är nog svårt
att förstå hur dessa utspel uppfattades i Israel. Detta hände
samtidigt som terrorattacken i

Trollhättan där gärningsmannen sköts ihjäl omgående, med
2–3 skott. Då hyllades dessa
poliser av svenska ministrar”,
betonar han.
Palestiniernas president
Mahmoud Abbas dekorerade i
slutet av 2016 Sveriges förra utrikesminister Margot Wallström
med medaljen ”Grand star of
the order of Jerusalem” på sitt
kontor på Västbanken i Ramallah. Orden ges, enligt reglerna,
till ”en soldat som har utfört en
framstående handling”.
Under 2019 hade Keren
Kajemet Israelfonden i Sverige
en solidaritetskampanj under
vilken det samlades in 3 500
namn som krävde att Sverige
gjorde allt för att förbättra relationen med Israel. Listan med
namn överlämnades under en
uppvaktning till UD.
– Kanske hade vårt lilla
bidrag, med våra vänners hjälp,
även en liten påverkan i rätt
riktning, säger Max Federmann,
verksamhetschef på Keren
Kajemet.
q

Turistbesök i Raoul Wallenberg Park
De första turisterna på
ett och ett halvt år börjar
nu strömma in till Israel.
En av de första grupperna
med ett 30-tal personer
leddes av Göran Duveskog,
känd svensk reseledare
och mångårig arrangör av
Israelresor. Göran är även
en uppskattad talare och
predikant i Trosgnistan
Mission.
Under våren hade Göran
Duveskog ett TV-program på
Kanal 10 i vilket han initierade en insamling till Raoul
Wallenberg Park utanför
Jerusalem. Insamlingen resulterade i en plakett i parken i
namn av Trosgnistan Mission,
en kristen missionsorganisation kopplad till
Betel Församlingen, Runemo,
som är medlem i Evangeliska
Frikyrkan.
KKL-JNF i Jerusalem
arrangerade mötet med Trosgnistan i Raoul Wallenberg
Park och Liri Eitan Drai mötte
Göran Duveskog och visade
Trosgnistans plakett i parken.
Det är den första plaketten i
Raoul Wallenberg Park som
har en logotyp. Vi hoppas
på fler logotyper när vi snart
öppnar möjligheten för företagssponsring av parken och
den digitala utställningen.
Färdigställandet av parken
pågår för fullt. Förberedelsen
av den digitala utställning
har också börjat och kommer

att ta ordentlig fart i början
av nästa år. Preliminärt kommer den digitala utställningen att ha sju stationer:
1. Ungern våren-hösten
1944. Tågtransporterna till
Auschwitz. Vad väntade
de deporterade - urvalet:
vem skulle gasas direkt vid
ankomsten?
2. Sveriges bakgrund – från
J-stämpel till skyddspass. När
Förintelsen kom till Skandinavien, de norska och danska
judarna, Sverige och svenskhusen som fristäder.
3. Raoul Wallenbergs bakgrund. Familjen, affärsman,
diplomat, arkitekt, världsvan.
4. Intressenter bakom
utsändandet: UD, WRB, WJC,
judiska församlingen.
5. Raoul Wallenbergs
agerande, mod, kurage och
resultat i Budapest. De räddade: de överlevande och deras
familjer i dag: från Sverige,
Israel, USA och Ungern.
6. Eichmann – från Wannsee till rättegången i Jerusalem.
7. RW:s försvinnande.
Sveriges passivitet och
Sovjets lögner. Internationellt
erkännande. Hedersmedborgare i fem länder.
I och med att Sverige övergav Raoul Wallenberg och
lämnade honom åt sitt öde
har vårt land inte fullt ut gett
honom den uppskattning
han är värd. Den svenske
diplomaten har blivit mer

erkänd utomlands.
Vårt mål är att Sverige ska
vara stolt över Raoul Wallenberg och hans insatser – som
utfördes i UD:s namn – och
lyfta fram honom som en
viktig förebild.
Den första Vänner av Israel-plaketten i Raoul Wallenberg-parken är nu fylld med
50 namn. Vi startar därför
ytterligare en plakett med
namn på Israelvänner. Om
du önskar att ditt namn skall
vara med i Raoul Wallenberg
Park skickar du in en gåva på

Här inviger Göran Duveskog plaketten i närvaro av ett 30-tal
Foto: KKL-JNF Fotoarkiv
Israel-resenärer som åskådare.

Foto: KKL-JNF Fotoarkiv

2 000 kr och skriver RW Park i
meddelandefältet.
Din gåva blir ett stöd till
det fortsatta uppbyggandet
av parken. Swish: 123 683 76
78 Bankgiro: 5816-5515 Märk
din gåva med ”RW Park”. q
Göran Duveskog och Liri Eitan
Drai, KKL-JNF, framför plaketten,
som är utformad med Trosgnistan Missions logotyp upptill.
På plaketten står det: ”Vi ber om
välsignelse över Israel”.
Foto: KKL-JNF Fotoarkiv

Konferens om hågkomst av Förintelsen i Malmö
Under Förintelsekonferensen
i Malmö i oktober lyfte Israels
representant Nachman Shai
fram hur antisemitismen
frodas på sociala medier. Han
träffade även sin avlägsne
släkting Max Federmann för
att förhöra sig om judarnas
situation i Sverige.
Max Federmann träffade sin
avlägsne släkting Nachman
Shai, Israels minister för kontakter med judar i diasporan,

Hos oss finner du bostäder och
lokaler i Borås. Vi har allt från
mindre till större bostäder,
butikslokaler, kontorslokaler
och lagerlokaler.

www.jamfa.se

Svenska turister vid hyllningsplatsens plaketter i plakettområdet vid ingången till Raoul Wallenberg Park.

Max Federmann och Nachman
Shai träffades i Malmö.
som var Israels officiella representant under konferensen.
Han deltog även i evenemanget ”En hyllning av det
judiska livet i Sverige” kvällen

innan Förintelsekonferensen då synagogan i Malmö
fylldes till sista plats. Ronald S.
Lauder, ordförande i Judiska
världskongressen, menade att
antisemitismen i dag framför
allt kommer från vänster –
som ifrågasätter Israels rätt att
existera som land.
– Vad skulle hända i Sverige
om ni fick 4000 raketer avfyrade mot ert land, och de som
skickade dem ville döda alla
svenskar och förstöra landet?

Hur hade ni känt om världen
då sa att det var Sveriges eget
fel? frågade han under sitt i tal
i synagogan.
Nachman Shai kritiserade
företag som Google och Youtube under Malmöforum för
hågkomst av Förintelsen och
bekämpande av antisemitism.
– De är ansvariga för varenda ord, varje meddelande,
varje bild som publiceras på
sociala medie-plattformar,
q
sade Nachman Shai.

Raoul Wallenberg spelar en huvudroll när

Sverige och Israel närmar sig varandra
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Lund, 1.000 träd: 150 000kr
Park, 5.000 träd: 750 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 500 000 kr
Plakett Raoul Wallenberg Park: fr. 7 000 kr
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