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Jenin – sju år senare

ett israeliskt sjukhus. När jag vaknade 
såg jag ut som kebab i ansiktet. 

Abed Baldas hade tappat mycket blod 
och han inser att han hade stor tur som 
överlevde. För sin rehabilitering och ut-
provning av protes skickades han till 
Iran. Han följdes dit av sin gravida fru, 
som han gifte sig med två veckor efter 
explosionen.

– Jag hade i alla fall en fungerande 
kroppsdel, säger han och skrattar. När 
jag hade blivit bättre så fick jag hjälp av 
min familj att öppna den här butiken.

Protesen fungerade inte tillfredsstäl-
lande, så han fick hjälp av ett lokalt cen-
ter i Jenin med egen protestillverkning.

– Nu fungerar den bra, och jag har an-
passat mig till situationen och försöker 
leva så normalt liv som möjligt. Innan 
jag skadades så arbetade jag som bygg-
nadsarbetare i Israel, men det går ju inte 
längre. 

Om framtidsdrömmar så säger Abed 
Baldas att han inte har några.

– Det var över 60 år sedan min familj 
blev flyktingar, och här sitter vi fortfa-
rande i ett flyktingläger. Israelerna har 
attackerat oss många gånger, kanske 
kommer de igen. Det är inte lätt att ha 
framtidsdrömmar här. 

Center för värdigt liv

Abed Baldas försöker leva ett normalt liv. Mahmuoud Sarieh i protesverkstaden.

CENTRET FÖR REHABILITERING av 
funktionshindrade i Jenin startades 1991 
under det första palestinska upproret, 
intifadan. Då skadades många, främst 
yngre män, och fick permanenta funk-
tionshinder. Centret har sedan utvecklat 
verksamheten och arbetar nu även med 
hjärnskador och olika medfödda fysiska 
defekter. De har också arbetat mycket 
med språkträning för folk med olika for-
mer av talsvårigheter. En viktig verksam-
het utvecklade de efter att flyktinglägret i 
april 2002 utsattes för häftiga israeliska 
attacker, en protesverkstad. Bara i Jenins 
flyktingläger lämnade attacken 40 per-
manent funktionshinder efter sig, och 
ytterligare 100 i omgivningarna. Behovet 
att försöka skapa ett drägligt liv för dem 
var mycket stort. Dessutom förstördes 
485 hus i flygattacker eller mejades ner 
av bulldozers. Behovet att handikappan-
passa hus var inte att tänka på i det ske-
det. Idag driver centret ett program för 
att bygga om i hemmen för att till exem-
pel underlätta livet för rullstolsburna.

I ett samhälle i tredje världen, som 
det palestinska, är människors situation 
med olika funktionshinder svagare än i 
välutvecklade länder. Dels handlar det 
om resurser, men också om attityder. Re-

habiliteringscentret i Jenin har arbetat 
mycket aktivt med att engagera familjer-
na, främst mödrarna, till dem med olika 
former av funktionshinder.

Bashar Nairut berättar att de fått 
mycket goda resultat när de utbildat 
mödrarna till patienter att dagligen i hem-
met genomföra olika former av tränings-
program. Familjerna gör flera återbesök 
i centret för att bedöma utvecklingen och 
för att utbildas i nya träningsformer. 

– Vi försöker också få mödrarna att 
förstå att till exempel funktionshindrade 
barn inte får isoleras, utan att de behö-
ver mycket kontakt med ”friska” barn. 
När familjerna följer våra råd och bry-
ter mot traditionen att gömma undan de 
funktionshindrade, så ser de också att till 
exempel språket utvecklas mycket snab-
bare. Det vi håller på med här är i stor 
utsträckning ett socialt arbete.

Mahmoud Sarieh är ansvarig för pro-
teser och dessutom olika former för med-
icinska skor som används till att rätta till 
medfödda defekter. I verkstaden gör de 
gipsavgjutningar som de sedan använder 
för att gjuta proteser till en så perfekt 
passform som möjligt.

– Vi försöker göra livet drägligt för 
dem vi hjälper, säger Mahmoud Sarieh.

Arwid
nc nd




