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● VÄSTBANKEN

Trots det tunna jordlagret i det steniga landskapet på Västbanken växer pumpor, rädisor, lök, ärtor, sallad och oliver på Najeha Humeids mark. Det som blir över ger hon bort till grannarna eller säljer på den lokala marknaden.

Räddad av en jordlott
Beit Anan–Jerusalem.
En get, en tupp, några
hönor och en jordlott förändrade Najeha Humeids
liv.
Sedan två år tillbaka
kan hon föda sin familj i
den fattiga byn Beit Anan
strax utanför Jerusalem.
– Jag måste se över vår mattillgång,
utan den överlever vi inte.
Sextiofemåriga Najeha Humeid har
man, sex barn och femton barnbarn.
För två år sedan fick hon djur och en
bit odlingsbar mark av organisationen Rural Womens Development Society (RWDS), som utgår från kvinnornas kraft att lyfta hela familjer ur
fattigdomen. Genom små och riktade
bidrag till just kvinnorna har RWDS
sett bra resultat på Västbanken.
– Vi kvinnor kan göra mycket samtidigt. Vi ser till att sätta mat på bordet
medan männen sitter och spelar kort
och dricker te hela dagarna, säger Najeha Humeid.
Under hennes ledning engageras
numera hela familjen i det egenförsörjande hushållet. De har bland annat byggt en brunn som samlar upp
regnvattnet för bevattning året om.
Jorden, som gödslas med djurspillning och sköts utan bekämpningsmedel, ger pumpor, rädisor, lök, ärtor,
sallad och oliver. Barnbarnen hjälper
till att rensa bort ogräs och skörda.
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Varje vecka samlas kvinnorna från olika byar för att följa upp
distributionen av jordlotter.

Västbanken
Tillsammans med ägg från hönorna
och ost från geten är familjens matbehov mer än väl täckt. Överskottet
säljer Najeha Humeid på den lokala
marknaden.
På grund av muren som sedan flera år
uppförs på Västbanken har arbetslösheten där skjutit i höjden. Palestinier
som tidigare arbetade i Jerusalem och
i andra israeliska städer har numera
mycket svårt att få tillstånd att lämna
Västbanken.
Beit Anan har 4 000 invånare och
ligger 15 kilometer från Jerusalem.
Omkring femtio procent av byborna
är arbetslösa. Enligt Najeha Humeid
är byarna runt omkring på god väg att
dö, av brist på jobb och mat.
Beit Anans framtid vill hon inte
tänka på. Förhoppningsvis dör inte
den också, säger hon.
– Men det kan hända, om Gud vill.
TEXT: JOHAN AUGUSTIN
FOTO: JONAS GRATZER

● Ligger väster om
Jordanfloden. Efter
sexdagarskriget
1967 är området
ockuperat av Israel. Palestinska
myndigheten har
begränsad kontroll
över vissa delar.

FAKTA
Rural Womens
Development
Society (RWDS)
● Startade 2001.
Vill stärka kvinnors
politiska, sociala
och ekonomiska roll
på Västbanken och
i Gaza. Består av 85
kvinnoföreningar
och har cirka 10 000
medlemmar. Finansieras av bland
andra EU.

Murbygget

Najeha Humeids dotter, svärson och barnbarn hjälper till att
rensa ogräs och skörda grönsakerna. Att kunna producera
ägg, getost och grönsaker själv innebär en stor ekonomisk
lättnad, säger Najeha Humeid .

● Muren började
byggas av Israel på
Västbanken 2002,
och sträcker sig
över 70 mil. Den
består av allt från
åtta meter höga
betongmurar och
djupa diken till
bevakningstorn och
taggtrådsstängsel.

