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Betlehem har haft en dålig ekonomisk utveckling. Arbetslösheten uppgår till 60 procent för arbe-

tare. För att stödja staden inför firandet av Jesu födelse år 2000 satsar Sverige en del av sitt bi-

stånd till upprustning av byggnader och förbättring av stadens infrastruktur. Många arbetstillfäl-

len skapas för lokalbefolkningen genom dessa byggnadsarbeten. Bevarandet av Betlehems historis-

ka och kulturella arv ger förutsättningar för ökad turism som i sin tur gynnar ekonomin.

Sidas stöd. Bilateralt svenskt stöd till Västbanken och Gaza inleddes samtidigt som Oslo-avta-
let undertecknades 1993. Då upprättades också den Palestinska myndigheten. Sverige
och den Palestinska myndigheten skrev under sitt första avtal om bilateralt samarbete
1995. Stödet har sedan dess uppgått till 120 miljoner svenska kronor årligen.

Det övergripande syftet med det svenska biståndet är att stödja den pågående fredspro-
cessen mellan Israel och Palestina.

Upprustningen av Krubbans Torg i Betlehem skapar många arbetstillfällen för lokalbefolkningen. Foto: Caroline

Campbell

Sidas  samarbete med Betlehems kommun innefattar en upprustning av gamla stan och
ett marknadstorg i centrala Betlehem. Den utförs av UNDP. Detta samarbete ledde så
småningom till beslutet att även rusta upp Krubbans Torg. På det restaurerade torget
byggs också ett hus för kulturella aktiviteter.

Sidas planerade kostnad för projektet uppgår till 46 miljoner kronor.

Arkitekttävling. Sida och Betlehems kommun arrangerade arkitekttävlingen för upprustning-
en av Krubbans Torg. I tävlingen ingick även ett hus för kulturella aktiviteter, Fredens
Hus. Tävlingen var öppen för svenska och palestinska arkitekter och den första i sitt slag
i palestinsk historia. Förslagen som var anonyma valdes ut av en internationell jury. Det
vinnande förslaget var ritat av den svenske arkitekten Snorre Lindqvist, Nyréns arkitekt-
kontor, Stockholm.
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Krubbans Torg ligger centralt i Betlehem. På torgets östra sida ligger Födelsekyrkan och
det Armeniska klostret från 450 e.kr. Torget har inte blivit upprustat sedan 1962 och an-
vändes tidigare huvudsakligen som parkeringsplats för bussar och bilar.

Syftet med projektet är att bevara torgets kulturella och historiska arv och att främja den
lokala ekonomin genom arbetsintensiva byggnadmetoder. I framtiden kommer det att
bli en mötesplats för Betlehems invånare och turister. Plattor av  kalksten från lokala sten-
brott ligger på torget. Mitten har lagts enligt ett arabiskt orginalmönster. Det nu färdiga
torget har redan rönt uppskattning och motsvarar de förväntningar man har på denna
historiskt och religiöst viktiga plats.

Fredens Hus skall harmonisera med den övriga arkitekturen i Betlehem. Materialet i fasa-
derna är kalksten, samma som i stenbeläggningen på Krubbans Torg. Huset kommer att
inrymma olika kulturella aktiviteter. Där finns samlingslokaler, utställningslokaler, ett
museum och ett aktivitetscenter för barn. En viktig del av aktivitetsutbudet är ett café/
restaurang där både lokalbefolkningen och turister kan träffas och umgås. Besökarna
kommer även att ha tillgång till turistinformation som kommer att vara en resurs då sta-
den invaderas av besökare under firandet av år 2000.

Arkeologiska fynd. Arbetet med Fredens Hus har försenats på grund av att man gjort arkeo-
logiska fynd vid grävning av grunden. Förra året hittades byzantinska mosaikgolv, un-
dervattenscisterner, rester av gamla byggnader, krukor och lämningar av gravar. Fyndig-
heterna var så betydelsefulla att man beslutade sig för att spara dem på plats. Ett muse-
um kommer att integreras i byggnaden så att mosaikgolven kan bevaras intakta. Huset
fick därmed ritas om och en våning lades till, vilket försenat det redan tidigare pressade
tidsschemat. Alla inblandade kommer emellertid göra sitt yttersta för att slutföra projek-
tet innan årets slut.


