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Den kristna tron för Gunilla till Jerusalem
Varje år åker Gunilla Blixt-Johansen till Jerusalem för att
laga tänder på fattiga barn, driven av en djup kristen tro.
– Mitt religiösa engagemang för mig hit till världens
hjärta, säger tandläkaren från Linköping.
JERUSALEM. Mer än 200 000 barn i Jeru-

salem lever under fattigdomsstrecket. För
dem är tandvård en lyx.
Hundratals tandläkare från hela världen, de flesta av dem kristna, reser varje
år som frivilliga för att laga barnens tänder – gratis.
De tar emot sina unga patienter på
Trudi Birger-kliniken, uppkallad efter
grundaren, en överlevare från Förintelsen
som hade lovat att ägna sitt liv åt att hjälpa barn om hon själv klarade sig igenom
de svåra åren.
– Jag kommer hit nästan varje år sedan

”Jag upplever att
jag bidrar till
freden när jag är här.”
början av 1990-talet. Då såg jag en annons i Tandläkartidningen med rubriken
”Vill du ha en annorlunda semester?” Det
var så jag fick kontakt med kliniken första
gången, säger Gunilla Blixt-Johansen, 66,
från Linköping.
– Jag lagar tänder på alla fattiga barn
som kommer hit. Alla religioner, alla
språk. Judar, araber, religiösa, sekulära.
Alla får samma vård, säger hon.
Gunilla är mitt uppe i arbetet när

Dagen besöker kliniken. Trettonåriga
Shoshana ligger i stolen medan den svenska tandläkaren och den israeliska tandsköterskan Marina Krajman behandlar
henne.
– Det är andra gången jag är här. Nu
känns det bara bra, säger skolflickan från
Jerusalem när hon reser sig.
Kliniken drivs av organisationen Dental
Volunteers for Israel, DVI (frivilliga tandläkare för Israel). Patienterna slussas dit
via Jerusalems sociala myndigheter. De är
hemlösa barn, föräldralösa, misshandlade,
från de socialt mest utsatta grupperna.
– Jag drivs av mitt mänskliga engagemang. Jag upplever att jag bidrar till freden när jag är här. Jag försöker motverka

den religiösa och politiska intolerans som
finns här, den känns väldigt jobbig, säger
Gunilla.
Cirka 150 tandläkare från ett tjugotal
länder jobbar frivilligt och behandlar
4 000 barn varje år. Från Sverige har sammanlagt 450 tandläkare arbetat för DVI
under de 30 år som kliniken har funnits;
sex svenskar är hittills anmälda till nästa
år.
De stannar en eller två veckor, men
Gunilla har som trotjänare fått ”extra tid”
och är i Jerusalem en hel månad i år.
– Kliniken har god tillströmning av
tandläkare. De skulle kunna ta emot dubbelt så många om de bara hade plats,
säger Gunilla, som tillsammans med sin
man Ole är aktiv som kyrkvärd i Svenska
kyrkan hemma i Linköping.
– Att vara i Jerusalem är en del av mitt
liv. Eftersom vår religion kommer härifrån känns det som om staden är lite min
också. Religionen kommer närmare och
man förstår Bibeln bättre när man ser
platser där Jesus har gått.
DVI-kliniken spelar en viktig roll i
Jerusalems tandvård. Den finansieras helt
genom donationer och av de utländska
tandläkarnas volontärarbete.
– Jerusalem är en av de fattigaste städerna i Israel. Hela 25 procent av invånarna är barn som definieras som fattiga. Till
skillnad från andra fria kliniker runt om i
världen ger vi avancerad vård som rotfyllningar, säger Michelle Levine, informationsansvarig på DVI.
– Vi tar emot de allra fattigaste, oavsett
religion och nationalitet. Både israeler
och palestinier. Hit kommer barn som
aldrig sett en tandborste tidigare.
Hon berättar att både barn och föräldrar måste delta i ett förebyggande tandvårdsprogram. På kliniken finns lokaler
där familjer får undervisning i
elementär tandhygien.
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