
 



Velkommen til WI’AM Centret 

Wi’am er en græsrodsbevægelse i 

Betlehem, Palæstina, og har opereret 

siden 1994. Fra begyndelsen har 

Wi’am arbejdet med 

konflikttransformation, genoprettende 

retfærdighed og mægling. Denne type 

mægling er baseret på den arabiske 

tradition for forsoning, kaldet Sulha, 

anvendt med forskellige andre retsskoler fra rundt omkring i verden. 

Wi’am arbejder ikke kun med konflikttransformation, men fungerer 

også som forsamlingshus for fredsopbygning, bæredygtigudvikling, 

empowerment og håb. Vi arbejder ikke kun nationalt, men også 

regionalt og internationalt, i vores forsøg på at udbrede en kultur af 

tolerance og forståelse.  Vi forsøger at være et centrum af håb for et 

folk, der lever under besættelse, og i en verden fyldt med 

uretfærdighed og undertrykkelse.  

”Stabilitet og fred i vores land, kan ikke komme fra et pistolløb, for 

fred uden retfærdighed er umuligt. ” 

- Desmond Tutu 

 

Vores kontekst 
- Økonomiskdepression: Lukningen af Jerusalem og chekpoints, høj 

arbejdsløshed, konfiskation af land og økonomisk nedgang. 



- Fredsprocessens stagnering: Mistillid og vrangforestillinger om 

modparten. 

- Forringelse af miljøet: Byggeriet af besættelsesmuren, skovrydning, 

giftige kemikalier, der smides i naturen, og mangel på vand. 

- Vold i hjemmet: Øget spænding i familierne kombineret med 

daglige angreb på folks værdighed.  

- Traumatiserede børn: Børn vokser op med soldater, der undersøger 

deres tasker, bomber, der eksploderer og familiemedlemmer i 

fængsel. 80% af palæstinensiske børn viser tegn på trauma.  

- General demoralisering og faktionalisme: Emigrationstendenser, 

depression og håbløshed.  

- Ungdommens problemer: kriminalitet, misbrug og arbejdsløshed. 

 

Alle disse ting hænger indbyrdes 

sammen og øger spændingerne. 

Tilmed lever det palæstinensiske 

samfund i usikkerhed, med en 

konstant risiko for vold. Vi lever i 

en trykkoger-situation. Det er i 

den kontekst vi yder vores 

services. 

 

Wi’ams mål   

1. At sprede principperne for et civilsamfund i Palæstina.    

2. At yde forskning, viden, information og statistik, der tjener det 

palæstinensiske samfund og dets private og offentlige 

institutioner.  



3. At udvikle kulturen for forståelse og fremme principperne: 

dialog og respekt for andre som de er, for at bygge et 

pluralistisk samfund inden for fælleskabets ramme. 

4. At udvide Wi’ams opsøgende arbejde, ved at løse 

lokalekonflikter og sprede fredelig og ikkevoldelig uddannelse 

og kultur i samfundet.  

5. At give alle medlemmer af samfundet håb. 

6. At afholde tværfaglig undervisning, workshops og seminarer i 

forskellige emner inden for borgeruddannelse, så som 

konflikttransformation, demokrati, menneskerettigheder, 

ligestilling, lederskab, ikkevold, etc.  

7. At skabe en kærnegruppe af volontører, kvindegrupper og 

studenter, der arbejder med udbredelsen af fredelige værdier 

og retfærdighed i samfundet. 

Vores programmer 

Sulhamægling/konfliktløsning: Sulha er den traditionelle arabiske 

form for mægling. Når en konflikt opstår, reagerer mæglerne ved at 

besøge de stridende parter og lytte til dem begge. Deres mission er 

at bringe de to parter sammen igen uden, at de taber ansigt, for at 

gøre skaden god igen og genoprette deres forhold. Broen bygges af 

den part, der giver materielle ressourcer, som et tegn på 

kompensation og reparation for den skade de har forvoldt. Vi gør 

vores tid op i kaffekopper, jo flere kopper vi tømmer, jo flere 

konflikterHløserHvi! 

Hvorfor ikke besøge os til en kop arabisk kaffe? 

 



Ungeprogrammet: Vi giver unge mulighed for kultureludveksling og 

kompetencer i social forandring. Det er vores mål at give 

palæstinensiske unge fornyet håb og gøre dem til politiskbevidste 

borgere, der advokerer for kulturel forståelse mellem forskellige 

religioner, for kvinderettigheder og som arbejder for ikkevold. 

Kvindeafdelingen: Vi tilbyder undervisning, såvel som rådgivning, til 

kvinder i at være et aktivt og udtalt medlem af samfundet. På grund 

af det patriarkalske samfund oplever kvinder de tungeste 

konsekvenser af besættelsen. Vi håber at kunne ændre samfundet, 

så alle kvinder kan føle sig sikre, styrkede og kan deltage i 

beslutningsprocessen.  

 

Børneafdelingen: Vi forsyner børn med rekreationelle og faglige 

aktiviteter året rundt. Vi yder også traumehåndteringsværktøjer, da 

de oplever traumer i deres dagligdag. Mange børn i Palæstina lider af 

traumer, der påvirker alle aspekter af deres liv. Vores mål er at 

mindske deres stress og give dem et sikkert miljø, hvor de kan få lov 

at være børn.  



”Der er ikke en fremtid i Mellemøsten uden genoprettende 

retfærdighed” 

- Zoughbi Zoughbi 

Borgerdiplomati: Vi inviterer 

grupper og individer til frokost eller 

kaffe, og endda ture i Palæstina. 

Det opfordre ikke bare folk til at 

besøge det Hellige Land, men også 

til at se og høre de lokales historier. 

Hvis du engang kommer til 

Mellemøsten, vil vi elske at have dig 

over til en kop kaffe eller frokost. Vi 

opfordrer dig til at blive længere så 

vi kan vise dig de mange 

seværdigheder i det Hellige Land og 

du kan møde lokale, med mange 

forskellige baggrunde. 

Ikkevoldelig modstand: I alt vores arbejde, workshops og aktiviteter, 

advokerer vi for ikkevold. Den bedste måde at støtte det 

palæstinensiske folk er at skabe et sundt samfund ved at arbejde for 

at ende besættelsen, der nægter folk værdighed, rodfæster racisme 

og skaber fattigdom. Vi beder dig ikke være propalæstinensisk eller 

pro israelsk, vi beder dig være proretfærdighed og arbejde for alle 

folks befrielse!  

”Ikkevold er et magtfuldt og retfærdigt våben. Det er et våben unikt i 

historien, som skærer uden at sårer og ærer den mand (kvinde) der 

bærer det. Det er et sværd som heler. ”   

- Martin Luther King Jr. 

 



”Vi er som et oliventræ, 

med dets rødder dybt i 

jorden og grene, der 

rækker ud i verden. Vores 

ord laver mere end lyd, 

de går ranke til de fire 

verdenshjørner. For nogle 

er hverdagens aktiviteter 

kun en del af jobbet, men 

det store billede viser en 

forpligtelse til at 

forbedrer og tjene 

lokalsamfundet og være 

en integreret del af at 

skabe positiv forandring 

for fremtiden.”  

 

Zoughbi Zoughbi Direktør 

og grundlægger af Wi’am 

centret 

 

Din støtte er altid nødvendig!! 

ProfessionelHogHinterkulturel 
Wi’am vil gerne lære af andre tilgange og 

universelle erfaringer, der bruges af andre 

individer og organisationer der arbejder 

med konflikttransformation og 

samfundsudvikling. Vi vil gerne hører dine 

ideer, forslag, støtte og opfordringer!     

Advokering 

De fleste mennesker forstår ikke hvordan 

det palæstinensiske retfærdigheds og 

fredsbehov er refleksioner af langt større 

internationale, politiske, kulturelle og 

økonomiske spørgsmål. Alle har en rolle i 

fredsmæglingen i regionen. Du opfordres 

til at skrive dig op på vores e-mail liste og 

fortælle om Wi’ams arbejde. 

ØkonomiskHstøtte 

Da Wi’am ikke tager betaling for sine 

services lever vi af donationer fra andre. 

Vi behøver finansiel støtte til alle vores 

større projekter og alle fremtidige 

projekter vi ønsker at implementerer. Et 

hvert bidrag vil altid blive værdsat!   

 

”Vi har opdaget at konfliktløsning er 

kunsten at arbejde og dele os selv, vores 



 

ressourcer, vores sind og følelser med hinanden.” 

- Zoughbi Zoughbi 

 

H H  Særlig tak til 

Mange tak til alle vores 

partnere, støtter og volontører 

der hjalp med at gøre vores 

tilbud en succes. Din støtte 

gennem din samvittighed, 

tanker, bønner og finansielle 

hjælp er værdsat og nødvendig. 

 

Tak. Dit partnerskab har givet 

vores arbejde mere dybde, 

mening og aftryk.  

Siden vi har rykket til en ny 

adresse, vil vi gerne inkluderer 

dig i vores drøm hvor vitalitet 

og vækst er en del af visionen.   

Du kan støtte og forbedre en 

eller flere af de følgende 

projekter:  

- Børneprogrammer: 

Sommerlejre, traumeoplysning 

og børneparken. 

- Ungeprogrammer: Udveksling 

og dialog, seminarer, 

konferencer og træning for 

undervisning i 

borgeruddannelse.  

- Miljøinitiativer: Oplysning, 

ture, træplantning og 

frivilligarbejde. 

- Kvindeprogrammer: 

Internationale og regionale 

seminarer og konferencer, FN’s 

sikkerhedsråds resolution 1325 

for kvinder, fred og sikkerhed, 

kvinde-empowerment 

projekter, advokering og køns 

ligestilling.  



 
-iFamilieklubber: 

Intergenerationsmøder. 

-Ikkevold Walk and Talk: 

Træning, seminarer, 

konferencer og aktiviteter. 

-Hal og multiformåels 

bygninger  for træning, lej, 

samling og møder. 

- Transport: For vores mange 

aktiviteter, nævnt ovenfor. 

- Mægling: Ministeriet for 

Forsoning. 

 

 

 

”Der kan ikke findes skønhed,  

hvis det er købt for 

menneskelig uretfærdighed,  

eller sandhed der i stilhed 

ignorerer  

uretfærdighed, eller moralsk 

dyd  

der accepterer det.”  

- Tadeusz Borowski. 

For mere information om vores 

programmer, se venligst vores 

hjemmeside 

http://www.alaslah.org og 

vores E-mail: hope@alaslah.org  

 

 

 

http://www.alaslah.org/
mailto:hope@alaslah.org


 Dansk 

- Velkommen 

- Hej 

- God morgen 

- God aften 

- Tillykke 

- Ja 

- Nej 

- Nemt 

- Vær så venlig 

- Om Gud vil det 

- Undskyld mig 

- Intet problem 

- Hvor meget? 

- Hvor er det? 

- Vand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arabisk

- Ahlan wa sahlan 

- Marhaba 

- Sabah El Khair 

- Massa’ El Khair 

- Mabrouk 

- Naa’m/Aah 

- La’ 

- Sihel 

- Luftun 

- Inshalleh 

- Lao Samaht 

- Mish Mushklieh 

- A’deash Hadi? 

- Weino? 

- Maieh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dansk

- Hvad er det? 

- Lige ud 

- Mad 

- Mere 

- Mindre 

- Senere 

- Langsomt 

- Hurtigt 

- Tak 

- Svært  

- Til højre 

- Til venstre 

- Jeg vil have 

- Det ved jeg ikke 

- Vent et øjeblik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arabisk

- Shu hada? 

- Dughri 

- Akel/Ta’am 

- Kaman 

- Aqa’l 

- Ba’adain 

- shwi-Shwi 

- Bi-suraa’ 

- Shukran 

- Sae’b 

- Ala Al Yammin 

- Ala Al Shimal 

- Ana Bidi 

- Ma Baraf 

- Lah’za

Kontaktinformation: 

Wi’am Centret 

Postboks 1039 – Betlehem, Palæstina 

Jerusalem-Hebron Vej 

En blok fra Jacir Palace Hotellet, ved siden af muren 

Email:hope@alaslah.org / Hjemmeside: www.alaslah.org 

Facebook: wiamcenter 

Instagram: @wiamcenter 

Telefax +972(0)2-2777333 / 2770513 

http://www.alaslah.org/


 


