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DINA GÅR I ELFTE KLASS på Hope school i Beit 
Jala. När hon gått färdigt tolfte klass tar hon 
studentexamen. Att hon är på god väg att lyckas 
med detta var det inte många som trodde när hon 
var liten. 
 
När Dina började skolan grät hon varje dag och 
lärarna behandlade henne inte bra. Hon fick sitta 
längst bak i klassrummet och så småningom fick 
hon inte ens vara kvar i skolan. Hennes mamma 
tipsades att kontakta SIRA-skolan, vilket hon 
gjorde. Dina gick på SIRA-skolan i fem år och 
kände hur hon kunde koppla av och lära sig. Hon 
glömmer aldrig vilken förmån det var att få gå på 
SIRA-skolan. 
 
Att sedan återgå till en vanlig skola med stora 
klasser blev en stor utmaning. Inte många i 

omgivningen, familj, släkt eller vänner trodde att 
Dina skulle klara det. Dina besökte Amal, 
socialarbetaren på SIRA, så ofta hon kunde och 
bestämde sig för att anta utmaningen om att klara 
skolan. Hon är nu nummer ett i klassen. Dina 
vann – trots alla utmaningar! 
 

Hennes dröm är att 
bli advokat och 
kanske att studera 
utomlands. 
 
Se en film med Dina 
på www.sira.se 
           
 
Text: Ingegerd Frick 
Foto: Anders Frick 

 

Bäst i klassen – 
tack vare SIRA! 

http://www.sira.se/


 

 

 

 

EN LÖRDAG när regnet öste ner samlades 46 
föräldrar på SIRA-skolan i Jeriko för att delta i 
en föräldrautbildning. Genom olika 
introduktionsfilmer, grupparbeten och lekar 

pratade vi om vikten av föräldrarnas engagemang 
i skolarbetet samt om att en god hälsa, både hos 
eleverna och i deras hemmiljö, är en förutsättning 
för att nå framgång i skolarbetet.  
Föräldrarna var inte rädda för att berätta om sina 
utmaningar, svårigheter samt ekonomiska och 
sociala situationer. Samtidigt försökte vi den här 

dagen få dem att byta fokus och öka sin förmåga 
att se till sina barns behov i skolarbetet.  
Många deltagare uttryckte att dagen gett dem 
tillfälle till 
självreflektion, 
lek och skratt 
samt en ökad 
förmåga att se 
till sina barns 
behov och 
vikten av deras 
stöd i elevernas 
utveckling.  
Tiden gick 
alldeles för fort 
och dagen 
slutade med många positiva och motiverade 
föräldrar med stora leenden. 
 
Text: Salwa Shareef 
Översättning och bearbetning: Ingegerd Frick 
 

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.

Vem är Nisse kanske du undrar!? Jo, en man som 
besökte SIRA-skolan i Betlehem för ett antal år 
sedan och blev, som så många andra, helt betagen 
av arbetet som bedrivs. Han såg behovet av 
renovering och bestämde sig för att en del av hans 
tillgångar skulle gå till SIRA. Med dessa pengar 
har betydande förbättringar gjorts och nu har vi 
också gjort iordning ett antal rum i den gamla 
rektorsbostaden. 
 
Tillsammans med de befintliga uthyrnings-
rummen kan vi erbjuda 14 bäddar med själv-
hushåll. Vi hoppas att mindre körgrupper, 
konfagrupper eller familjer skall tilltalas av detta 
erbjudande. Bromma folkhögskola har premiär-
bott och ger sitt omdöme genom sin rektor. 
 

Är ni intresserade av detta boende, ta då kontakt 
med Lena Norell på telefon: 070- 521 71 53. 
 
Text: Kerstin Bjerhagen, som tillsammans med 
Ulla-Britt och Leif Larsson fick förtroendet att 
genomföra denna uppgradering. 

 

 

  

Föräldrar på skolbänken i Jeriko 

Vi tror att Nisse ler i sin himmel 



 

Alla hjärtans dag i Palestinas skolor  

Valentindagen den 14 februari firas stort här i 
landet, så även på våra skolor i Betlehem och Jeriko. 
Budskapet att vi skall älska varandra var viktigt att 
lyfta fram och det lyckades lärarna med. Vi låter 
några bilder tala sitt eget språk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mer än 95% går till skolverksamheten 
SIRA har två olika verksamheter, en skol-
verksamhet i Palestina och en insamlings-
verksamhet i Sverige. Detta blir tydligt när man 
tittar på kostnadsstrukturen i respektive ekonomi. 
I Palestina går 80 procent av verksamhets-
kostnaderna till personalen som löner, pensioner 
och försäkringar m.m. Andra större utgiftsposter 
är skolmaterial och lokalomkostnader. I Sverige 
lägger vi bland annat medel på tryck och 
distribution av SIRA-bladet liksom på resor till 
Palestina för styrelserepresentanter. Vi är glada 

att mer än 95 procent av SIRA:s insamlade medel 
går till skolverksamheten i Palestina. Det är tack 
vare ideella krafter och en kostnadseffektiv 
marknadsföring som vi lyckas hålla nere 
insamlingskostnaderna. Som givare kan du 
därmed vara säker på att nästan allt du bidrar 
med går till verksamheten i Palestina! 

             Sofia Angel     
Bidra gärna via SWISH – se inbetalningskort 
med QR-kod längst ner på denna sida.
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