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Shuva hjælper israelske soldater, der lider af PTSD  

 

  
  
De gav deres liv for at forsvare Det hellige Land med deres krop, og vi skylder dem vores taknemmelighed.     

Dor blev født I Israel i 1980, og 18 år senere – i 1998 – skulle han aftjene sin værnepligt i 3 år i Israels Forsvar. I 

Israel er alle raske unge mænd på 18 år tvunget til at blive soldater, medmindre de har helbredsproblemer. Hvis 

man er sund og rask og 18 år, tager det israelske militær (IDF) dig, og du bliver ”national ejendom” i 3 år, som er 

den obligatoriske værnepligt. 

Men selv efter denne udfordrende ”rejse” – er ”krigs-

rejsen” ikke færdig for Dor og hans venner. De bliver 

tvunget til at tjene i IDF i 30-60 dage i den obligatoriske 

”reserve afdeling” hvert år.  

Men hvis der er ”små-krige” eller ”militære 

operationer” af og til kan der gå meget længere tid.  

Siden 1998 har Dor overlevet i 3 obligatoriske ”små-

krige” og 9 ”militære operationer”, men i den tid har 

han også mistet sine bedste venner på slagmarken.  

Nogle af dem blev skudt af en morderisk kugle, der lige 

så vel kunne have ramt Dor. På en eller anden måde lykkedes det også for Dor at få en familie med kone og 

børn, men Dor er ikke den samme længere. Han vågner hver nat med mareridt, og det er svært for ham at 

beholde og fungere i et job. Han bliver meget vred, mistænksom og utålmodig.  Han kan ikke glemme 

billederne fra krigsskuepladserne. Og dem vil han nok aldrig kunne. 

Det uheldige er, at Dor og hans venner har mange flere ”operationer”, de skal deltage i, før han / de kan blive 

pensioneret (som 52-årig) fra hæren (som han / de aldrig har valgt at deltage i).  

Dor er nu 40 år. Hans historie er ikke usædvanlig for israelske unge mænd, som er tvunget til at sætte deres liv 

på spil for Israel. Men de fjender af Israel, som disse unge mænd skal kæmpe imod, er ikke ”kun” Israels 

fjender. De er også jeres fjender. Hamas. Hizbollah, Iran – de er alle den vestlige verdens fjender - og fjender af 

demokrati. Deres medborgere, mennesker i disse lande er ikke skyld i dette, men det er deres politiske ledere.   

 

 

Figur 1 Dor og hans venner i obligatorisk reserveafdeling 
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Derfor er jeg så stolt af at annoncere, at Shuva Global vil påbegynde et nyt projekt: ”Vi vil redde israelske 

sjæle”. Vi vil tilbyde psykologisk støtte, hjælp og mentalt styrkende aktiviteter for israelske soldater, som ikke 

kan glemme de horrible billeder fra krigsskuepladserne. Israel har kæmpet for sin eksistens helt siden 1948. 

Nu må tiden være inde til at hjælpe soldaterne. Men pga. vores meget lille budget, vil vi kun kunne hjælpe 5 

soldater med PTSD til at begynde med. Forhåbentlig kan vi snart få mulighed for at hjælpe flere …  

Israel er det Land, som Gud lovede at give til Abrahams, Isaks og Jakobs efterkommere. Det land, som flyder 

med mælk og honning. Derfor har vi bare brug for en stærk tro på Gud. 

 

Med kærlig hilsen, 

 
Shay Attias, Global Leader & CEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International leder for Shuva Global  

  

Hjælp Shuva med at tale Israels sag - i hele verden –                              

og med at hjælpe især fattige immigranter  

og børn med særlige behov i Israel.                                

 

Du kan støtte via:  

Konto nr.: 9712-0741793075, mærket ”Shuva” – eller Mobile Pay nr. 66270  

www.facebook.com/shuva.dk tovev@tovev.dk - telefon: 23 41 31 79 
 

 


