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Idag, 22 mars 2016, åkte vi till Umm 
El Jimal, där det finns ett UNESCO-
styrt kvinnoprojekt som startades 
2010 eftersom man ser kvinnors makt 
över sina egna liv som en förutsätt-
ning för en hållbar utveckling. Projek-
tet startade i samband med arkeolo-
giska utgrävningar på orten. För mer 
än tusen år sen byggde man kanaler 
och reservoarer för att samla in vatten 
flera kilometer bort. De byggde också 

hus i svart basalt som det finns gott 
om där. Kvinnorna gör nu föremål i 
basalt, smycken, krukor osv. Vi fick 
pröva på det. Och det var inte lätt, det 
blev många skratt. Det var verkligen 
kul att träffa dessa kvinnor. Det var 
första gången som några turister be-
sökte dem då borgmästaren och press-
sen var där för att hälsa oss välkomna

Eva Byberg 

Förintelse-
minnet, 

27 januari

Kvinnor och arkeologi 
i Jordanien

För att uppmärksamma 
Förintelsens offer samlades 
människor 27 januari i år i 
Jakobs kyrka i Stockholm. 
Det skedde på samma dag som För-
intelselägret Auschwitz-Birkenau i 
Polen befriades 1945 av sovjetiska 
Röda armén, det här datumet. 

Thomas Hammarberg, ordförande 
för Kommissionen mot Antiziga-
nism, vände sig till 81-åriga Papusa 
Ciuraru, som satt bedvid kultur-
minister Alice Bah-Kuhnke. Han 
beskrev hennes livshistoria: Överle-
vande undan Förintelsen och nu som 
tiggare i Stockholm för att kunna 
försörja sin stora familj.

– Hon tvingas tigga på gator och 
torg. Nyligen blev dessutom miss-
handlad av en känd rom-hatare som 
sparkade henne i ansiktet. Det måste 
finnas möjligheter att hjälpa henne. 
Papusa Ciuraru är troligen den enda 
rom jag mött som överlevt Förintel-
sen, sa Thomas Hammarberg.

Läs mer  på:
expo.se 28/1 2016,

en text av Per Luthander

      Insänt

Bland talarna  i Jakobs kyrka 
fanns Fred Taikon och Mia 
Taikon. Foto: Henrik Persson
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