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Redaktør 
Conrad Myrland

Forord
Conrad Myrland

Redaktør og daglig leder i organisasjonen Med Israel for fred.

Med Israel for fred er mer enn navnet på denne boken og organisasjon MIFF. Med Israel 
for fred er uttrykk for en visjon om en ekte fred for den jødiske staten i Midtøsten og alle 
innbyggerne i området. 

Det kan bli fred for Israel når naboene aksepterer det jødiske folkets rett til et nasjo-
nalt hjemland i Eretz Israel. Kapittel én, Jødene har rett til landet, dokumenterer den år-
hundrelange diskrimineringen av den jødiske minoriteten i arabiske og muslimske land. 
Det beskriver også grundig den jødiske masseflukten fra arabiske land i de første tiårene 
etter andre verdenskrig. Diskriminering og forfølgelse av jødene i Midtøsten og Nord-
Afrika gjør det rimelig at jødene her har fått et ørlite område, hvor de kan være i flertall. 
I dag er det nesten ingen jøder igjen i de arabiske land. 

Det kan bli fred for Israel når det palestinske flyktningeproblemet blir løst på en 
måte som ikke utgjør en trussel mot Israels eksistens. Slik palestinernes krav står i dag, 
vil det gjøre slutt på Israel som en stat med jødisk flertall. Derfor var det dette kravet, 
mer enn noe annet, som ødela fredsbestrebelsene i 2000. Før det kan bli fred, må også 
den rasistisk-motiverte jødehat-ideologien til Hamas og Irans atomvåpenprogram bli 
spilt over sidelinjen. Dette, og mange andre aktuelle emner, blir behandlet i kapittel to, 
Kampen for fred.  

Kapittel tre gir en rekke interessante Glimt fra Israels historie sett med norske øyne 
- fra de første norske jødenes aliyah til en Egersund-journalists tanker om sine jødiske 
slektninger i Israel under krigen mot Hizbollah sommeren 2006. Kapittelet avsluttes 
med en fremstilling av Israels historie på frimerker og en kortfattet artikkel om MIFFs 
historie og oppgave.

Tanken om å lage en bok i anledning Israels 60-årsjubileum og MIFFs 30-årsjubile-
um kom opp som en idé i MIFFs sentralstyre høsten 2007. Det endelige vedtaket som la 
rammene for dette bokprosjektet, ble fattet i styremøtet 2. januar 2008.

Boken Med Israel for fred er blitt en noe uvanlig jubileumsbok, fordi den tar opp så 
mange problemstillinger for jubilanten. Når det er sagt, så er det også en uvanlig jubilant. 
Ingen andre land i verden blir utsatt for en tilsvarende demonisering og deligitimering. 
De vanskelige temaene er tatt med i den beste hensikt - for å få jubilantens argumenter 
fram og å skape større sympati for jødenes stat. Jeg håper MIFF kan lage en ny bok ved 
neste store jubileum, hvor vi kan gjenspeile mer framtids- og fredsoptimisme fra landet 
vi er så glade i.

Artikler fra en rekke ulike forfattere, fra ulike tidsperioder, er tatt med. Dette har 
gjort en stram redigering vanskelig, men får tydeligere fram den historiske utviklingen  
og mangfoldet blant Israels venner.

Jeg vil takke alle bidragsytere i boken og alle som har kommet med gode råd i pro-
sessen. En hjertelig takk går også til alle som har markert sitt Israel-vennskap med å føye 
seg på listen over gratulanter.

Flere kildehenvisninger til 

noen av artiklene i kapittel 

1 er tilgjengelig på miff.no.

Den israelske ambassaden i 

Oslo har bidratt til  

jubileumsboken ved å stille 

130 bilder fra Israels  

nasjonale fotoarkiv  

tilgjengelig for MIFF.



6 | MED ISRAEL FOR FRED

Satelittbildet viser landområdene rundt det sørøstlige hjørnet av Middelhavet. På en liten del av 

dette området, på størrelse med et norsk fylke, har jødene etablert en stat hvor de kan være i 

flertall. Det har de all rett til. (Foto: GPO)
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DET ER MED GLEDE OG STOLTHET Med Israel for fred utgir en jubileumsbok i 
forbindelse med den moderne staten Israels 60-årsjubileum. 

VI ER GLADE fordi Israel ikke bare har overlevd som fri og selvstendig demokratisk 
stat, noe som i seg selv er helt fantastisk og mangler sidestykke i verdenshistorien, men 
at Israel har vært en nødhavn for flere millioner jøder fra hele verden og integrert dem i 
landet på en mønsterverdig måte. I tillegg har landet utviklet seg til å bli en sterk bidrag-
syter til verdenssamfunnet på mange felt. Israel spiller i elitedivisjonen innen forskning 
og vitenskap på mange felt, som biologi, medisin, landbruk og høyteknologi. 

GJENNOM 60 ÅR har Israel forsvart seg mot flere forsøk på utslettelse på en heroisk 
måte, og fremstår i dag som en sterk nasjon. Gjennom ulike forsvarstiltak er terroren 
betydelig redusert de senere år og økonomien er sterk. Alt ligger til rette for fortsatt 
fremgang i årene som kommer.

ISRAEL ØNSKER Å LEVE I FRED og fordragelighet med sine naboer og har fått i 
stand fredsavtale med Egypt og Jordan, men ikke enda med palestinerne og de andre 
nabolandene. Fredsarbeidet forsetter med uforminsket styrke, og vi håper de lykkes, til 
glede for alle parter.

DET ER OGSÅ MED EN VISS STOLTHET at Med Israel for fred har kjempet for å 
skape større forståelse for Israel og det jødiske folk i halvparten av landets levetid. MIFF 
feirer i år 30-års jubileum. Aldri tidligere i vår historie har MIFF hatt så mange medlem-
mer som nå. Aldri før har vi vært bedre rystet til å fortsette vårt arbeid for Israel og for 
fred. Denne boken er en del av dette arbeidet. Måtte den bli vel mottatt av mange.

VI GRATULERER ISRAEL med 60-årsjubileet og ønsker lykke til i årene som 
kommer. 

Styreleder i MIFF 
(2001-2008) 
Gabriel Edland

Gratulerer Israel
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Utenriksminister 
Jonas Gahr Støre,
Arbeiderpartiet

GJENNOM 60 ÅR har Israel og landets utvikling vakt sterke følelser internasjonalt og 
også i det norske folk. Det store engasjementet og det nære forholdet til Israel i Norge 
har vært noe spesielt. Det skyldes flere forhold, og Holocaust står her i en særstilling. De 
lidelser jødene ble utsatt for før og under den andre verdenskrig vil bli stående som en av 
de mest grufulle hendelser i historien.

OPPBYGGINGEN AV STATEN ISRAEL vant sterk støtte i den norske arbeiderbev-
egelsen som utviklet ideologiske og personlige bånd til sin israelske søsterbevegelse i 
årene etter krigen. Disse båndene er fortsatt gode og sterke i dag. For mange nordmenn 
har også jødenes historie og Israels geografi vært en helt sentral del av deres oppvekst, 
skolegang og tro. Mange har følt nærhet og religiøst slektskap med jødene. Oppret telsen 
av staten Israel 14. mai 1948 vakte stor begeistring i Norge, og Norge var blant de første 
til å anerkjenne den nye staten, den 4. februar 1949. Norge var deretter pådriver for å få 
den nye staten anerkjent og tatt opp som medlem i FN. 

ET STERKT NORSK ENGASJEMENT for Israel og for situasjonen i Midtøsten har 
vedvart i disse 60 årene. De politiske forbindelsene til Israel har alltid vært nære. Norges 
bånd til Israel medvirket blant annet til opprettelsen av den hemmelige «Oslo-kanalen», 
som i 1993 ledet til et gjennombrudd i den fastlåste politiske situasjonen og la grunn-
laget for en tilnærming mellom Israel og palestinerne.  

SAMTIDIG HAR MANGE NORDMENN førstehåndserfaringer i Israel, de har israel-
ske venner og kolleger og følger landets utvikling på nært hold. Mange unge har tilbrakt 
tid i israelske kibbutzer eller i frivillig arbeid i ulike deler av Israel. Og mange nordmenn 
har tjenestegjort i de fredsbevarende FN-styrkene i Gaza, Sinai, Golan og Sør-Libanon; 
styrker som skal bidra til å ivareta Israels sikkerhet og stabilitet i regionen. For mange 
nordmenn er Israel også et religiøst pilegrimsmål, et studiested, en kultur arena og et 
populært turistmål. 

DA ISRAELS KOMMENDE STATSMINISTER Ben Gurion erklærte opprettelsen 
av Israel, sa han: «Det er en naturlig rett for det jødiske folk, liksom for andre, å leve 
i frihet i sin suverene stat.» Norge har alltid og vil alltid støtte Israels rett til å leve i 
frihet og i sikkerhet. Norge støtter også det palestinske folks rettigheter. Vårt mål er to  
selvstendige stater, Israel og Palestina, som lever side om side, i fred og i sikkerhet. 
Her er Norge og Israel samstemte. Men veien dit har vist seg lang og vanskelig. 

LA OSS ALLE HÅPE at jubileumsåret 2008 kan bli året da Israel for alvor kan øyne en 
varig fred med palestinerne. Den politiske prosessen med palestinerne som ble gjenoppt-
att i 2007 i Annapolis i USA, er krevende. Det gleder meg å se at det finnes betydelig 
politisk mot på begge sider. Samtidig er det avgjørende at det internasjonale samfunn 
fortsetter å støtte fredsbestrebelsene. Vi skal bidra med det vi kan.

JEG ØNSKER ISRAEL VELFERD OG FRED, side om side med palestinerne og alle 
sine øvrige naboer. Jeg gratulerer staten Israel med 60-årsjubileet – og jeg gratulerer 
organisasjonen Med Israel for Fred med sine 30 år. Og i dette året med jubileer kan det 
dermed høve å runde av med et sitat ved Henrik Wergeland: 

Christen, Moslem, Hedning, Jøde / Maatte dog hverandre møde / Inden samme Faders 
Arme. 

Fred og velferd
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DET ER EN GLEDE OG ÆRE for meg å kunne delta i Israels 60-årsjubileum, og 
MIFFs kommende 30-årsjubileum, gjennom denne unike boken som feirer både Israel 
og norsk-israelske forbindelser.

DET BEGYNNER å bli ganske lenge siden Israel var en nyfødt stat i 1948. I sitt seks-
tiende år fremstår Israel mer enn noensinne som et etablert land, også i økende grad i 
sine urolige nærområder. Når den israelske nasjonen i 2008 kan vise frem imponerende 
økonomisk, vitenskapelig og teknologisk styrke, sammen med et levende demokrati, har 
Israel på mange felt oppfylt - og overoppfylt - Theodor Herzls visjoner. 

PÅ ET ÅR SOM DETTE har Israel all grunn til å gratulere seg selv og være stolt av sin 
fremgang. Som en nasjon som nylig feiret hundre års uavhengighet, kan Norge lett iden-
tifisere seg med Israel i anledning dette viktige jubileet. Partiet Høyre og jeg personlig 
står derfor i rekken av gratulanter og er glade for å kunne bidra til denne bok.

KULTURELT, HISTORISK OG POLITISK er det ingen land i Midtøsten som står 
Norge nærmere enn Israel. Dette låter kanskje som en selvfølge, men bør ikke være 
det. Uansett hvilken målestokk man velger, er Israel trolig et av de mest sammensatte 
samfunn i den vestlige verden. Det er nesten umulig å konkludere noe som helst om 
israelerne - mangfoldet av unntak vil alltid tre frem. Dette mangfoldet har lenge vært et 
av Israels sterkeste varemerker, og en klar fordel i dagens globaliserte verden - en verden 
Israel har klart å nyttiggjøre seg på en imponerende måte.

SAMTIDIG er det kanskje nettopp dette mangfoldet som utgjør Israels største  
utfordring: å samle alle israelere om én fremtidsvisjon, og som i tillegg vil kunne samle 
støtte i den jødiske diasporaen, blant nabofolkene i Midtøsten og i resten av verden. 
Også Norge er et lite land. Vår utfordring vil alltid ligge i å identifisere hva som er aller 
viktigst, erkjenne begrensningene på vår egen innflytelse over egen fremtid, og utvikle 
samarbeidsformer med andre land som lar oss utfylle hverandre. 

HVA ANGÅR SAMARBEID mellom våre to land, føler jeg at mulighetene langt i fra 
er uttømt selv etter 60 lange år. Jeg tenker ikke kun på handel, selv om også dette feltet 
er viktig. Både Norge og Israel er teknologinasjoner, vi har sterke forskningsmiljøer, en 
gründertradisjon og betydelige internasjonale nettverk. I tillegg bør nyere temaer som 
klima- og miljøspørsmål kunne bringe oss enda nærmere sammen. Jeg konstaterer også 
at det er betydelig interesse blant israelere for å besøke Norge og Skandinavia - dette ser 
jeg på som et godt og hyggelig tegn på et godt tosidig forhold mellom våre to land.

JEG ØNSKER ISRAEL HJERTELIG TIL LYKKE med 60-årsjubileet, og som det vis-
stnok heter på hebraisk - «helt til 120» - og enda lenger.

Stortingsrepresentant 
Erna Solberg, 
Høyre

Hjertelig til lykke
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Stortingsrepresentant 
Lars Sponheim, 
Venstre

VENSTRE vil slutte seg til gratulantenes rekker ved Israels 60-års jubileum, og vi  
gratulerer også organisasjonen Med Israel for fred med deres jubileum. 

PÅ DISSE ÅRENE har israelerne fra asken av den annen verdenskrig bygget opp sitt 
eget hjemland. Immigranter fra alle verdenshjørner har tatt med seg både skikker,  
kompetanse og innsatsvilje til Israel. Resultatet er blitt en dynamisk, multietnisk nasjon. 
Noe av det største som har vokst ut av dette er en felles og moderne jødisk identitet - og 
et levende demokrati. Det er kjennetegnet av livlige diskusjoner og en bred deltagelse på 
alle nivå.   

OGSÅ ØKONOMISK er Israel en suksesshistorie. En økonomi som fra begynnelsen 
var basert på landbruk, har gradvis utviklet seg i høyteknologisk retning. Israel har i dag 
en betydelig innovativ kraft og frambringer vitenskapelige resultater av verdensformat. 
Israel har dessuten klart å utvikle en velferdsstat som minner om den nordiske modellen. 
Kulturelt er Israel på flere områder et fyrtårn. Sett i lys av utgangspunktet for 60 år siden 
er dette svært imponerende meritter.           
 
DET HAR GJENNOM ÅRENE vært nær kontakt mellom Norge og Israel.  
Satsingen på fellesskap gjennom kibbutzer og det å gjøre om ørken til dyrkbar 
mark, vakte fascinasjon og har inspirert mange nordmenn. Felles visjoner knyttet til  
bygging av en velferdsstat har også bidratt til nærhet mellom våre land. Det samme har 
felles engasjement for fredsprosessen på 1990-tallet. Jubileumsåret er en anledning til å 
understreke vennskapet mellom Norge og Israel, både politisk, akademisk, økonomisk 
og kulturelt. 

HISTORIEN OM DET MODERNE ISRAEL er også en historie om vedvarende konf-
likter med naboer i regionen. Hvis suksesshistorien om Israel skal fortsette, må konflik-
tene bilegges og spenningene dempes. Håpet er at moderate og forsonlige krefter skal 
vinne frem, ikke bare i Israel, men også hos alle andre involverte parter i og utenfor 
regionen. En palestinsk stat og Israels rett til trygghet og sikkerhet må forenes. Venstre, 
som et liberalt, sentrumsorientert parti med tro på kompromisser og dialog, også med 
dem vi er sterkt uenige med, vil gjerne bidra til dette.  

VISJONEN er at både israelere og palestinere skal kunne leve i fred med seg selv 
og sine omgivelser. Videre nærer jeg et håp om at det pulserende demokratiet, den  
dynamiske økonomien og velferdsstaten i Israel skal inspirere andre land i regionen.   

Visjonen er fred
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GRATULERER ISRAEL! På vegne av Kristelig Folkeparti ønsker jeg staten Israel til 
lykke med 60-årsjubileet. Vi hilser det israelske folk med den gamle hebraiske hilsen: 
Shalom! Også Kristelig Folkeparti feirer jubileum i år – vi runder 75 år. Partiet var altså 
15 år gammelt da den moderne staten Israel ble erklært opprettet. Fra første dag har KrF 
vært å regne blant Israels venner. Slik har det vært. Slik vil det forbli.

SLIK SOM JØDENE gjennom årtusener har blitt utsatt for stadig nye bølger av for-
følgelse og diskriminering, har den nye staten Israel fra første stund møtt motstand og 
måttet kjempe for livet. På tross av dette har denne lille nasjonen gjennom sine første 60 
år vist et imponerende eksempel på nasjonsbygging.

AT DEN MODERNE STATEN ISRAEL så dagens lys i 1948, er i seg selv et under. At 
den har overlevd en serie kriger fra fiendtlige nabostater som ville nedkjempe den nye 
staten, er nok et mirakel. At Israel 1979 og 1994 fikk fredsavtaler med henholdsvis Egypt 
i sør og Jordan i øst, åpnet for bedre naboforhold. Og det styrket Israels sikkerhet. Det 
som da ble oppnådd, burde spore dagens ledere i regionen til å intensivere arbeidet for å 
løse gjenstående konflikter ved forhandlingsbordet – og ikke på slagmarken. Vi er mange 
som står sammen bak parolen: Med Israel for fred!

PÅ 60 ÅR ER ISRAEL FORVANDLET fra et fattigslig utviklingsland til et blomstrende 
industrisamfunn. Det viser hva som er mulig når en befolkning har mot, kunnskap og 
innsatsvilje. I dag kan Israel by på ledende high tech-firmaer, og forskning og utvikling 
som ligger i teten internasjonalt. I dag har Israel det meste av sin samhandel med land 
utenom regionen. Med en fredsløsning i Midtøsten kunne Israel bli en dynamo for sårt 
tiltrengt vekst også i andre deler av Midtøsten. Det vil gagne både israelerne og palestin-
erne.

TROSS EN RIVENDE SAMFUNNSUTVIKLING er det mye å kritisere i dagens Is-
rael, og israelerne gjør det selv gjennom heftig bruk av sin ytringsfrihet. For når det 
gjelder demokrati og menneskerettigheter, er Israel nærmest å ligne med en oase i «den 
arabiske ørken». Det er bemerkelsesverdig at landet gjennom alle disse år med krig og 
terror har klart å beholde og utvikle sitt demokrati, i en region fylt av eksempler på 
det motsatte. Sett med norske øyne er det ganske forbløffende å se hvordan Israel har  
maktet å ta opp i seg den ene bølge av innvandrere etter den andre. Til dette lille landom-
rådet har det strømmet folk med en bakgrunn så forskjellig at uttrykket «fremmedkul-
turell» visner før du rekker å uttale det. De har strømmet inn fra øst og vest, fra nord og 
sør, rike og lutfattige, høykvalifiserte akademikere og arbeidsfolk uten utdanning. Israel 
er som en dampende smeltedigel, som stadig sveiser et etnisk mangfold sammen til én 
nasjon. Alt er langt fra perfekt, men likevel kan andre ha mye å lære.

DA FNs GENERALFORSAMLING la det folkerettslige grunnlag for den nye staten 
Israel, stemte Norge for. Det var en god start på vårt bilaterale forhold. Med bred støtte 
ble det videreført. Arbeiderbevegelsen og kristen-Norge stod sammen om dette. Politisk 
er dette vennskapet i senere år utfordret – av ensidig Israel-kritikk, av forslag om boikott, 
av grupper som sympatiserer med islamistiske Israel-motstandere. Men våre sterke og 
dype vennskapsbånd i Israel er verdt å kjempe for. I Israels jubileumsår må vi fornye dette 
vennskapet. Med økt økonomisk samarbeid – til gjensidig nytte. Med økt folkelig kon-
takt og kultursamarbeid – til gjensidig glede. Med jevnlig og åpen politisk kontakt – til 
fremme av gjensidig forståelse. La forpliktelsen til det være Norges gave til det israelske 
folk!

Stortingsrepresentant 
Dagfinn  
Høybråten, 
Kristelig 
Folkeparti

Shalom Israel
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14. MAI 1948 proklameres Israel som selvstendig stat med henvisning til jødenes 
naturlige og historiske rett til landet og med henvisning til FN (og Folkeforbundets) 
resolusjoner. Dagen etter begynner bråket. Israel er på størrelse med Hedmark fylke; den 
lille staten har hatt en tøff start, og de første seksti årene har vært preget av mye turbu-
lens. Men Israel står fremdeles oppreist!  

ETABLERINGEN AV ISRAEL som en egen, selvstendig stat var oppfyllelsen av en 
drøm. Jeg mener at vi på mange vis kan sammenlikne staten Israels fødsel med Berlin-
murens fall. Rivningen av Berlinmuren ble utført av mennesker som torde å forestille 
seg en annerledes, mer åpen verden – en verden der hvert enkelt menneske ville være fri 
til å realisere sitt potensial, og som samlet seg for å virkeliggjøre denne drømmen. De 
mennesker som realiserte drømmen om en egen jødisk stat i 1948, gjorde dette fordi  
de ønsket seg et sted der de kunne realisere sine liv, sine drømmer, skape trygghet for 
kommende generasjoner og leve i fred. 

IKKE ALLE MENNESKER deler denne drømmen. De ekstreme krefter som  
knytter på seg bombebelter før de går på kafé i Israel, er de samme ekstreme krefter som 
kapret passasjerfly og brukte dem som våpen mot uskyldige sivile i USA 11. september 
2001. De som utfører slike terrorangrep på uskyldige, er hatefulle mennesker, som i åre-
vis har drømt om og forberedt seg på å drepe så mange uskyldige mennesker som de kan 
klare. Terroristene iverksetter et mareritt, ikke en drøm, og det er utfordringen i vår tid 
å holde fast ved den drømmen som menneskene som rev Berlinmuren hadde, som men-
neskene som etablerte staten Israel hadde. Fremtiden vil vise at både 9. november og 14. 
mai er sterkere enn 11. september, fordi de fokuserte på frihet, åpenhet og muligheter for 
mennesker, ikke den slavetenkningen som vår tids fascister – islamistene – ønsker seg for 
verden. Hatets bål slukkes bare ved at vi står fast ved drømmen, og verner om de verdier 
frie samfunn bygger på. 

I DEN LILLE ISRAELSKE GRENSEBYEN SDEROT, som jeg nylig besøkte,  
opplever befolkningen terroren daglig. Siden 2001 har mer enn 3000 Kassam-raketter 
blitt avfyrt fra Gaza mot befolkningen i Sderot. Målet er sivile. Sivilbefolkningen lever i 
konstant frykt. Det hører vi sjelden om i nyhetene her på berget. 

ER DET IKKE SNART PÅ TIDE at norske media ikke kun fokuserer på Israel som 
den store stygge ulven, og palestinerne som den lidende part? Det er ingen tvil om at 
begge parter lider. Det kan heller ikke være tvil om at Hamas er en svært lite konstruktiv 
part på palestinsk side. Kanskje det er på tide å å begynne å kalle en spade for en spade. 
Terrorister er terrorister selv om de er kledd i dress og slips og valgt av folket. Det er 
deres handlinger som gjør dem til det de er, ikke noe annet. Jeg finner det også viktig å 
understreke at det ikke er palestinerne som sådan som er Israels fiende, like lite som det 
er islam som sådan som er roten til hele terrorismen i vår tid. Det er ekstremistene som er 
fiendene. Ekstremistene ønsker ingen fredsløsning. Jeg tror at den jevne palestiner uten 
tvil også ønsker en fredsløsning. 

NÅ SKULLE VEL DETTE EGENTLIG være en bursdagshilsen, og derfor ha et posi-
tivt innhold, men jeg har funnet det nødvendig å vise til noen av utfordringene bursdags-
barnet strir med. Israel fortjener vår støtte – ikke ubetinget til alt israelske myndigheter 
gjør, men til ideen om staten Israel. Israel er et representativt demokrati med allmenn 
stemmerett. Det er ikke galt å hevde at Israel er en liten gnist av lys i et område preget 
av mørke. 

Stortingsrepresentant 
Siv Jensen, 
Fremskritts
partiet

Fortjener støtte
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ISRAEL ER DET ENESTE LANDET i regionen som er karakterisert som «fritt» av 
det anerkjente forskningsinstituttet Freedom House – som hvert år lager en indeks hvor 
verdens land måles i forhold til en rekke politiske og sivile rettigheter. Organisasjonen 
«Reportere uten grenser» har rangert Israel høyest av alle land i Midtøsten når det gjelder 
trykkefrihet. Hvorfor kommer slikt aldri frem i norske medier? Israel bør være et forbilde 
for de andre landene i regionen, og ikke et hatobjekt. 

ISRAEL HAR BLITT 60 ÅR. Det har vært 60 turbulente år. Det er mitt håp og ønske 
i anledningen dagen at Israels neste 60 år blir mindre preget av uro og utrygghet, og 
mer preget av forståelse for Israels vanskelige situasjon, forståelse for drømmen om den 
jødiske stat og anerkjennelse av staten Israels rettmessige plass i den frie verden. 

Hipp, hipp, hurra for deg Israel, GRATULERER!
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Israels ambassadør 
Miryam Shomrat

DE SOM IKKE TROR PÅ MIRAKLER i Israel, er ikke realister, sa David Ben-Gurion, 
Israels første statsminister. Det var et mirakel at staten Israel ble opprettet, bare tre år 
etter at andre verdenskrig var slutt. Det var et mirakel at de overlevende fant styrke til å 
opprette staten Israel etter at en tredjedel av det jødiske folk var blitt utslettet. Dersom 
staten hadde vært etablert tidligere, kunne den ha vært en trygg havn for dem som var 
utsatt for livstruende forfølgelse. Det er et faktum at det jødiske folk ble sviktet av ver-
denssamfunnet. Når dette er sagt, vil jeg også minne om de få modige menneskene som 
er «Righteous Among the Nations», deriblant noen nordmenn, som har reddet jødiske 
liv med risiko for sitt eget.  

JEG VIL GJERNE NEVNE to nordmenn, som med sitt enestående vennskap har 
bidratt til  å berike og styrke båndene mellom våre to land: Håkon Lie, en stor mann 
som har støttet Israel fra første stund, og Kåre Kristiansen, en sann venn som startet 
Israels venner på Stortinget. 

VI HAR KOMMET LANGT SIDEN 1948, da vi samlet jødiske flyktninger fra alle 
verdenshjørner: De overlevende fra Shoa, fra flyktningeleirer i det ødelagte Europa og de 
jødiske flyktningene fra de arabiske statene, samt mange fler. De ankom kun med livet i 
behold. De fleste ankom med et akutt behov for medisinsk hjelp og mange med behov 
for psykologisk behandling. Israel har vist seg som en trygg havn for sitt folk, til tross for 
kriger og vedvarende arabisk terror. For første gang i moderne historie hadde det jødiske 
folk en suveren rett til å forsvare seg i sitt eget land. Her ligger den dypere betydningen 
av begrepet uavhengighet for Israels folk. 

DERSOM DE ARABISKE LANDENE hadde akseptert FNs delingsplan fra 1947, og 
opprettet en arabisk stat slik Israel ble opprettet, tør jeg påstå at betingelsene for den 
arabisk-palestinske statens oppbygging hadde vært tilsvarende de forholdene Israel beg-
ynte med. Antageligvis ville forholdende ha vært bedre enn det Israel opplevde, der de 
samlet overlevende fra Holocaust  mens landet var i en tilstand av krig. Det finnes bare 
ett tilfelle i historien hvor land har gått til krig for å få opphevet en FN-resolusjon. Dette 
var krigen mot den vordende staten Israel i 1948.

I ISRAEL finner man like stor medfølelse for palestinerne som i Norge. Det er dess-
verre slik at i enkelte norske organisasjoner går medfølelsen for palestinerne i par med 
bakvaskelse av Israel. Historiske fakta blir manipulert, og både nåværende og tidligere 
israelere blir beskyldt for å ha planlagt og begått fryktelige forbrytelser som aldri har fun-
net sted, og som altså er det rene oppspinn. 

ISRAEL HAR UTVIKLET SEG til en moderne stat med et dynamisk og levende 
demokrati med over syv millioner mennesker. Israel er et multikulturelt samfunn i or-
dets sanne betydning. Rundt tjue prosent av israelerne er muslimske og kristne arab-
ere, drusere og samaritanere. Selv om nesten alle var jødiske, brakte Israels innvandrere 
med seg ulik kulturarv. Dette har gitt grobunn for en fascinerende kreativitet i israelsk 
musikk, teater, litteratur og kunstliv. Litteratur på hebraisk – et språk som knapt var i 
bruk for hundre år siden – blomstrer og blir oversatt til de fleste språk. Israelske forfat-
tere har mottatt de mest prestisjefylte litterære priser, inkludert Nobels litteraturpris.  
Nobelprisen er også blitt tildelt israelske forskere. I de senere årene har fire israelske 
vitenskapsmenn blitt tildelt denne prisen for vitenskapelige bragder. 

ISRAELS VITENSKAPELIGE KOMPETANSE hjelper mennesker i nød over hele ver-
den. Det israelske utenriksdepartementets senter for internasjonalt samarbeid ble etablert 
for femti år siden med det mål å hjelpe utviklingsland med å bekjempe fattigdom. Israel 

Miraklet Israel
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fokuserer blant annet på å utvikle teknologi som kan dempe den globale matkrisen, 
spesielt i Afrika. Noen land samarbeider med Israel for å forbedre de fattiges kår. Norge 
er velkommen til å samarbeide med Israel. Matkrisen skyldes mangel på vannressurser, 
ørkenspredning og økende kostnader til gjødsel og drivstoff. Dette resulterer i økt fat-
tigdom, helseproblemer og flyktningestrømmer  i mange jordbruksområder i verden. 

SELV OM JORDBRUK OG MATSIKKERHET naturlig nok får spesiell oppmerk-
somhet, er det et mål for den israelske utviklingsinnsatsen å tilby en helhetlig tilnærming 
som inkluderer helse, utdanning, samfunnsutvikling og økt selvstendighet for kvinner. 
I denne sammenheng bruker Israel for det meste treningskurs, konsulenttjenester og  
mobile medisinske klinikker. Selv om Israel er et lite land med begrenset midler, klarer 
det å gi et avgjørende bidrag med utviklingsprogrammene sine.

I DAGENS NORGE er det å være «Med Israel» – å støtte Israel - viktigere enn noensinne. 
Ved Israels sekstiårsjubileum opplever vi at Israel blir krenket. Vi opplever til og med 
demonisering og delegitimering av staten. Enkelte stemmer nekter det jødiske folk dets 
universelle rett til selvbestemmelse: En jødisk stat. Med dette følger de oppfordringene 
fra Israels verste fiender om en «enstatsløsning», som fratar israelerne retten til en egen 
stat. 

DET ER LIKE MYE BEHOV for «Med Israel For Fred» nå som det var for 30 år siden. 
MIFF gir stemme til det moderate i Norge: Til støtte for fred og til støtte for Israels kamp 
for fred med sine palestinske naboer og alle arabiske land. Våre venner i Norge er viktige 
medspillere i dette. 

MIFF HAR FÅTT FLERE MEDLEMMER det siste året - i sitt 30. år! Dette er godt 
for MIFF, og bra for Norge! Jeg vil få uttrykke min beundring for MIFF og håp om at 
organisasjonens innflytelse og antall medlemmer vil fortsette å øke i de kommende tiår.
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Forstander DMT Oslo 
Anne Sender

DØRER TIL NYE MULIGHETER ses tydeligere når døren vi har passert gjennom luk-
kes igjen. Ingenting oppstår i et vakuum. Slik var det med Israel. Gammel urett, religiøs 
søken, nasjonalisme, sosiale behov, raseteorier, og for noen tegnet på Guds inngripen, 
hadde alle sin rolle å spille i gjenoppvåkningsprosessen for den jødiske stat. En dør var 
så brutalt slått igjen i Europa at jødene selv tok sjansen og åpnet en ny.  Det unike ved 
opprettelsen av Israel, hele selvforståelsen innad i staten, og blant jøder over hele verden 
omkring dette, er i stadig konflikt med dets søken etter å bli sett og behand let akkurat 
likt som alle andre. 

FRA SMÅ STETLSAMFUNN i Øst Europa og arabiske landsbyer har det vokst frem 
et samfunn som la det gamle livet bak seg. Et samfunn som turte å satse på egne men-
neskelige ressurser på et lite ørkenområde uten verken vann eller olje.  Israel hoppet over 
industrialiseringen og gikk fra å være et lite jordbruksland til en datateknologisk gigant. 
En ny måte å organisere seg på, i små selvstyrte felleskap som var solidariske med den 
overordnede politiske ide, skapte individer som delte og gav kreativiteten plass til å løse 
demokratisering, utdanning og integrering av jøder som strømmet til fra hele verden. 
Den jødiske kulturs fokus på solidaritet, kunnskap og diskurs ble bjelkene i statsbyg-
gingsprosjektet, mens det samtidig ble en del av konflikten med de omgivelsene de nå 
var en del av.  Den jødiske diasporaen utenfor landet har i tillegg medvirket, påvirket 
og delt utfordringene som dette lille landet møtte som stat, som minoritet, som religiøst 
samfunn – og som konfliktpartner med palestinerne. 

ETT PERSPEKTIV er at krigene, konfliktene og dilemmaene Israel har vært en del av, på 
mange måter representerer kloden i miniatyr. Folkerett, minoritetsrettigheter, land- og res-
sursfordelingsspørsmål hadde neppe utviklet seg på samme uten akkurat den. Den andre 
siden av medaljen er selvsagt tapene av menneskeliv og frihet, smerten og frykten som har 
fulgt i de samme sporene. I dag blir den gamle historien skrevet inn i verdens utfordringer, 
og distansen i tid fra 1948 krever nye selvrefleksjoner av konfliktpartene. Det som var rett 
og galt da, ser annerledes ut i dag og må tilpasses de behov som dagen krever. 

FOR NORSKE JØDER ble og er den jødiske staten drømmen og tryggheten, en ekstra 
dimensjon til identitet og stolthet. Mange av flyktningene som kom til Norge fra leirene 
etter krigen, reiste videre til Israel og knyttet nære bånd mellom oss og dem. Menigheten 
så fort at båndet var vår livline, og rabbinere og lærere fra Israel sammen med ungdoms-
programmer for våre unge i Israel har holdt pulsen levende. 

MIFF KOM TIL PÅ ET TIDSPUNKT da den første euforiske fasen var over og kom-
pleksiteten i realitetene kom til overflaten. Nye generasjoner var kommet til med nye 
politiske ideologier både der nede og her. MIFF ryddet i forvirringen og skapte en platt-
form for informasjon og vennskap som er dypt forankret i det norske folk. På tross av 
sterke krefter som drar i motsatt retning, står MIFF med sitt frivillige korps av venner i 
dag sterkere enn på lenge og med sterkere mandat til å synliggjøre det som utfordrer oss 
mest - folkedypets behov for en syndebukk. Statene selv er ikke lenger de største over-
gripere, og svært mange erkjenner at et overgrep på jødene i landet eller bare Israel, er et 
sykdomstegn som forvitrer ideen om et fellesskap for alle med like rettigheter og plikter 
for samtlige borgere. Israel selv må velge en vei der disse verdiene kan overleve, men den 
debatten tar de selv åpent og krevende. Vi håper og tror at det snart vil komme en dag da 
noen dører lukkes for godt og nye åpnes.  

DET MOSAISKE TROSSAMFUND gratulerer både Israel og MIFF med jubileene!

Israel - vår livline
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Israels 60-årsdag ble markert med møter og demonstrasjoner i en rekke norske byer i mai 2008. Denne plakaten ble brukt  

under støttedemonstrasjonen på torget i Stavanger 8. mai, datoen for uavhengighetsdagen etter jødisk kalender. (Foto: Camilla Myrland)
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To til tre hundre demonstranter svingte israelske og norske flagg utenfor Stortinget 14. mai. - Israel fullbyrder en drøm som historien 

har vist nødvendigheten av. Min gratulasjon er fylt med beundring for det som er skapt, fylt med beundring for det demokratiet som er 

skapt, den evnen til å trekke innbyggerne med i beslutningene, som gjør landet unikt i denne regionen, sa tidligere utenriksminister Jan 

Petersen i sin appell. (Foto: Kenneth O. Bakken, MIFF)
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Et lys- og lyd-show innleder Israels 60-årsfeiring i Jaffa-gaten i Jerusalem 7. mai 2008. (Foto: Moshe Milner, GPO)

Fyrverkeri over Israels nasjonalforsamling Knesset. Israel er den eneste staten i Midtøsten som har bestått som et stabilt demokrati i 

årene etter andre verdenskrig. (Foto: Amos Ben Gershom, MIFF)
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En ultraortodoks jøde klapper for brudeparet under et bryllup i Jerusalem. (Foto: Mark Neyman, 

GPO)
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Ungdommer fra utkantstrøk i Israel markerer sitt forhold til Jerusalem under Jerusalem-dagen. 

(Foto: Avi Ohayon, GPO)
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En barnetegning på et tilfluktsrom i Sderot. En hel generasjon med barn i Sderot og andre israelske tettsteder rundt Gaza-stripen har 

vokst opp med daglig trussel om rakett- og granatangrep. 16 israelere er drept i disse angrepene fra juni 2004 til juni 2008. (Foto: Conrad 

Myrland, MIFF)
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I følge tall fra Statistisk sentralbyrå i Israel kom 1,2 millioner turister til landet fra januar til mai 2008. Dette er 47 prosent økning i 

forhold til samme periode i 2007, og overgår de beste besøkstallene fra før den andre intifadaen. Turistdepartementet forventer totalt 2,8 

millioner turister i 2008 og 3,3 millioner i 2009. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)
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To unge gutter hopper i Middelhavet fra en klippe ved Achziv-stranden. (Foto: Moshe Milner, GPO)
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Israel eksporterer landbruksprodukter over hele verden. (Foto: Moshe Milner, GPO)
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Israel er den eneste staten i verden som har brukt store ressurser på å hente en større gruppe 

afrikanere for å gjøre dem til fulle statsborgere. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)



INNLEDNING | 27

Arugot-bekken i Judea-ørkenen renner i strie strømmer under vinterregnet. (Foto: Ohayon Avi, 

GPO)



01
Palestina er vårt uforglemmelige 

historiske hjemland, skrev  
Theodor Herzl i 1896.  

Eretz Israel var det eneste  
alternativet han så for jødene i et 

antisemittisk Europa.  
Israel har også blitt en nødhavn for 

hundretusenvis av jødiske  
flyktninger fra den arabiske verden.
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Jødene
har rett
til landet
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Jødene ville hatt rett til sin egen stat, hvor de kunne være i flertall og 

være frie, selv om ingen jøde noen gang hadde vært forfulgt i noe land i verden. 

Ethvert folk bør i utgangspunktet ha en rett til å ha et sted hvor man kan utvikle 

sin egenart og leve den ut i frihet. Dersom et folk blir forfulgt og diskriminert, blir 

retten til et eget land forsterket, mer jo sterkere folket blir rammet.

Arabere hevder  at jødenes stat burde ligget i Europa, hvor de har lidt 

så mye. For i arabiske land, sies det, har jødene alltid levd i fred og fordragelighet.  

Det var derfor helt galt av Vesten å la araberne betale for deres egen dårlige  

samvittighet overfor jødene ved å legge jødenes stat på arabisk jord. Araberne mener 

FN ikke hadde noen moralsk rett til å gi jødene noe landområde i Midtøsten.

Jødenes historie  i den arabiske verden er ikke så rosenrød som ara-

bernes talsmenn hevder. I dette kapittelet blir det dokumentert en rekke eksempler 

på diskriminering og forfølgelse gjennom århundrene. Jødene i muslimske områder 

ble blant annet pålagt ekstraskatter, måtte skjule sin religiøse aktivitet og gå i spesielle 

klær. En jøde kunne ikke vitne mot en muslim i retten, og kunne dermed ikke fors-

vare seg selv. Artikkelen Jødenes historie i arabiske land  

før 1948 forteller mer om dette. Også jødene i Palestina var offer for samme  

diskriminering.

Israel  er like mye en løsning på jødeproblemet i muslimske områder som i 

Europa. Det finnes ikke noe annet område i verden hvor en større andel jøder har 

flyktet fra enn arabiske land. Artikkelen Jødenes flukt fra arabiske land tar for 

seg hvordan jødene ble presset og jaget ut fra land etter land i tiårene etter andre 

verdens krig. De aller fleste måtte dra uten sine eiendeler.  

 

For 60 år siden var det ca. én million jøder i hele den arabiske verden - nå 

er det færre enn ti tusen igjen. Jødene var en minoritet på omlag to prosent før andre 
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verdenskrig. Nå kan ikke tallet måles i promille. Israels landområde er mindre enn 

0,2 prosent i forhold til arealet av de arabiske land. Det er derfor meget rimelig at 

jødenes stat ligger i et område hvor araberne tidligere var i flertall.

Den arabiske verden  hadde ikke, og har ikke, plass for sine jøder 

til å leve i fred, frihet og verdighet. Da er de flyktninger og trenger et nytt sted å bo, 

et sted hvor de kan være frie. Artikkelen Dagens situasjon for minoriteter i  

arabiske land viser tydelig hvilken skjebne jødene i Israel kan vente seg dersom de 

blir tvunget inn i en situasjon hvor de igjen kommer i mindretall.

Da Israel ble opprettet  flyktet omlag 700.000 Palestina-

arabere fra det som ble Israel til naboområdene, mens et lignende antall jøder flyktet 

fra arabiske land til Israel. Det var en befolkningsutveksling. I tillegg har ca. 300.000 

jøder flyktet fra arabiske land til Frankrike. Ca. 120.000 jøder er flyktet fra Iran, de 

fleste til Israel. Titusener av jøder er flyktet fra andre muslimske områder.  

De muslimske områdene tømmes stadig mer for jøder, som for kristne og andre  

minoriteter. Det har flyktet atskillig flere jøder fra arabiske land enn arabere fra 

Israel. All rettferdighet og rimelighet tilsier da at jødene har fått sitt ørlille land hvor 

de kan styre seg selv og være frie. Og jødenes sak blir ikke svekket av at de også har 

måttet flykte fra Polen og mange andre europeiske land.  

Les mer i artiklene Jøde hatets historie i Europa og Redslene for jødene i Polen 

fortsatte etter Holocaust.

Dessverre er det mennesker som sier de «støtter Israels rett til å eksis-

tere», som samtidig støtter de palestinske flyktningenes, og deres 4 til 6 millioner 

etterkommeres, «rett til å vende tilbake» til selve Israel. Det «Israel» slike mennesker 

støtter, er et «Israel» med arabisk flertall. Jødene vil være tilbake som en diskriminert 

og forfulgt minoritet over hele verden. Ingen andre flyktningegrupper har noen «rett 

til å vende tilbake». I tillegg var det her snakk om en flukt som gikk begge veier. 
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Hvis ikke palestinerne skal få vende tilbake, må de i hvert fall få «rettferdige 

erstatninger» for det de mistet i 1948, sier deres venner. Israel og jødene kan godta 

enhver erstatningsoppgjør med palestinerne dersom de selv får erstatning for eien-

dom som de har mistet i arabiske land og Europa. I tillegg til de seks millioner jøder 

som ble drept under Holocaust, ble også tre millioner overlevende fratatt det meste: 

Leiligheter, fast eiendom, bankkontoer, bedrifter, personlige eiendeler, forsikringsut-

betalinger, gull og smykker, verdipapirer, kunst og andre verdier. 

Artikkelen Erstatning til palestinere og erstatning til jøder forteller mer om dette. 

For jødene var det ikke likegyldig hvor i verden de fikk sin stat. Artiklene 

Forbindelsen til landet som ikke ble brutt og Jøder i Jerusalem dokumenterer 

grundig hvordan Israels land og Jerusalem spiller en helt avgjørende rolle i jødenes 

religion. Jødene kan ikke egentlig dyrke sin Gud riktig noe annet sted enn i fedrenes 

gamle land. Gjennom århundrene i utlendighet har jødene beholdt en nær kon-

takt – først og fremst åndelig – med sitt gamle land. De har samlet inn penger og 

underholdt jødene som bodde i Jerusalem og de andre hellige byene i fedrenes land. 

Jødenes bønner kretser rundt Israels land, samme hvor de bor i verden. 

Det er i  Israel  jødene har gitt verden sitt viktigste bidrag til  

sivilisasjonen: De hellige skriftene. Og i dagens situasjon spiller Israel en stor og 

positiv rolle på mange felter i vitenskap, medisin og samfunnsutvikling. Mye av dette 

skyldes de spesielle klimatiske og geografiske forholdene i deres ørlille land. Det er 

ingen grunn til å tro at det ville blitt mindre bråk enn i dag, om jødene hadde fått 

sin stat et annet sted i verden enn i det landet hvor de har sine historiske røtter.

I  århundrer var jødene fattige og maktesløse. De ventet på at 

Messias skulle komme og føre dem tilbake til deres eget land, slik de var lovt. Noen 

ganger kom det falske Messiaser, og et stort antall jøder stod klare til å følge ham 

til fedrenes land. Men «messiasene» ble avslørt. Den mest kjente, Sabbattei Zevi 
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på 1600-tallet, fikk valget mellom å bli drept eller bli muslim. Han valgte det siste. 

Jødene måtte vente fire hundre år til på sin stat.

På 1800-tallet  fikk jødene større frihet og større muligheter enn før 

i Vest-Europa. Mot slutten av århundret så de seg for første gang i stand til å ar-

beide politisk for å få sitt eget land: De opprettet en politisk organisasjon, zionist-

bevegelsen, for å arbeide for dette. Representanter for zionistene oppsøkte keisere, 

statsministre og andre som hadde makt, og argumenterte politisk for at jødene burde 

få et eget land. Det var da ganske naturlig for dem at det var deres eget gamle land 

som var det aktuelle. 

Holocausts redsler  er kjent i Norge. Nazistene drepte omlag seks 

millioner jøder under andre verdenskrig og ønsket å drepe hver eneste jøde i verden. 

At det hadde hersket systematisk undertrykkelse av jødene gjennom århundrene er 

mindre kjent. Jødene måtte blant annet bo i ghettoer, fikk ikke eie jord og hadde 

forbud mot en rekke yrker. Rett som det var, ble jødenes ghetto overfalt av en mobb 

som plyndret, voldtok, brente og drepte. Ofte måtte jødene flykte hals over hode 

til andre byer eller land. På slutten av 1800-tallet skjedde slike overfall – pogromer – 

mest i Russland.

Jødenes situasjon i  Europa  gjorde behovet for en egen 

jødisk stat akutt. Særlig etter Holocaust var det forholdsvis lett for verden å forstå at 

jødene hadde behov for en egen stat. I 1947 godtok derfor FN tanken om en jødisk 

stat i en del av Palestina. De arabiske statene og de lokale arabiske lederne avviste  

riktignok tanken, men jødene godtok den. FN-vedtaket om deling av Palestina ble 

en moralsk basis da jødene i Palestina i mai 1948 opprettet sin egen stat.  

Det kommer fram i artikkelen Jødene opprettet Israel at Storbritannia forsøkte å 

hindre statsdannelsen og andre vestlige land ikke gjorde noe nevneverdig for å hjelpe. 

Det er derfor galt å si, som noen gjør, at Vesten opprettet Israel. Det gjorde jødene.
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Jødenes historie i 
arabiske land før 1948
Odd Myrland

Jødene har vært en minoritet i arabiske land i over 1300 år. Erfaringene frister ikke til 
gjentakelse.

Da jødene ble fordrevet og presset ut av sitt land etter to opprør som romerne 
knuste i år 70 og år 135, bosatte de fleste jødene seg i nabolandene. Så da araberne gjen-
nomførte sine store erobringer på 600-tallet, ble de fleste av verdens jøder undersåtter i 
det muslimske riket.

Forholdene for den jødiske minoriteten i kristne områder hadde ikke alltid vært 
særlig idylliske, så mange steder ønsket jødene muslimene velkommen. De opplevde i 
første omgang det muslimske styret som en forbedring i forhold til de kristne som hadde 
hersket der tidligere.

Omar-pakten

Da islam ble innført på 600-tallet, oppstod det ganske snart et behov for å regulere 
forholdet mellom de «troende» (muslimene) og de «vantro» (jøder og kristne). De eldste 
reglene er fra så tidlig som ca. 640, mindre enn 20 år etter at islam oppstod. Det var de 
betingelsene kalifen Omar dikterte til patriarken av Jerusalem, Sofronios, da byen over-
gav seg. Kanskje er ikke det innholdet som er bevart helt slik det var den gangen, men 
hovedinnholdet er nok det opprinnelige. Reglene blir kalt Omar-pakten. De fikk etter 
hvert en del tillegg, og ble tatt i bruk i hele det muslimske området. Dessuten var det 
gjerne en del lokale spesialregler også som endret seg med tid og sted. Omar-pakten, slik 
jødene har møtt den opp gjennom historien, inneholder blant annet disse reglene:

a) Jøder fikk status som dhimmier, det vil si «beskyttede» personer. De skulle i prin-
sippet ha rett til å bli boende under muslimsk kontroll, men bare på nærmere definerte 
vilkår. 

b) Jødene skulle betale en ekstra skatt pr. hode («koppskatt» av tysk Kopf, hode). 
Størrelsen på den ble fastsatt vilkårlig av herskeren til enhver tid. Koranen fastsatte spe-
sielt at jødene skulle «ydmykes» når de betalte denne skatten. I praksis ble det gjerne 
ordnet slik at jøden fikk et slag i hodet som «kvittering» når han betalte.

c) Jøder fikk ikke ri på hest. Vanligvis fikk de i prinsippet ri på esel, men som re-
gel måtte de stige av dyret når de møtte en muslim. Ellers kunne man jo risikere at en 
dhimmi så ned på en troende! Ofte gjaldt også den regelen at man måtte sitte med begge 
føttene ned på samme side, og jødene fikk absolutt ikke lov til å bruke sadel. 

d) Jøder fikk ikke bygge nye gudshus (synagoger), og heller ikke reparere gamle. 
Denne loven kunne man ofte bestikke myndighetene til å lukke øynene for. 

e) Jødenes religiøse aktivitet måtte ikke sees eller høres av muslimene. De måtte be 
lavt, de fikk ikke følge sine døde til graven i prosesjon, osv. 

f ) Jødene måtte ha klær som klart skilte dem ut fra muslimenes. Denne regelen ble 
oftest praktisert strengt, ikke sjelden under trussel om dødsstraff. Det varierte mye hvor-
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dan dette ble ordnet i praksis. Det kunne være hodeplagget, beltet, skoene eller hva som 
helst som skulle vise at de var jøder. 

g) En jøde måtte aldri slå en muslim, heller ikke i selvforsvar. En jøde måtte heller 
ikke bære eller eie noe som kunne kalles et våpen. Jødene var altså fullstendig forsvarsløse 
ved ethvert angrep. 

h) En jøde måtte ikke heve stemmen mot en muslim. I praksis betydde det at han 
ikke kunne svare igjen når han ble utskjelt.

i) Jødene måtte ikke ha høyere hus enn muslimene. Fra 1300-tallet og utover ble 
det stadig mer vanlig at jødene måtte bo i ghettoer, og ghettoene var gjerne stengt om 
natten. Ofte måtte de kunne forklare hvilket ærend de hadde når de beveget seg utenfor 
ghettoen. 

j) Jøder kunne ikke ha offentlige stillinger. Denne regelen så man bort fra periodevis, 
særlig når muslimene eller den herskende muslimske gruppen var i mindretall og trengte 
pålitelige allierte. I sin forsvarsløse stilling var jødene vanligvis nødt til å være lojale mot 
herskerne. Det var også andre yrkesbegrensninger som varierte med tid og sted. 

k) En meget viktig regel var at en jøde ikke kunne 
vitne mot en muslim i retten. Langt på vei kunne jøden 
heller ikke forsvare seg, fordi en jødes ed alltid hadde 
mindre verdi enn eden fra en muslim. Når man så vet 
at det ofte var dødsstraff for jøder som «forbannet pro-
feten» eller lignende, kan man tenke seg hvor hjelpeløse 
jødene var overfor falske beskyldninger fra enhver mus-
lim som ville dem vondt, eller som gjerne ville overta 
den eiendom jøden måtte ha skaffet seg. 

Disse reglene, og etter hvert mange flere, var stort 
sett i kraft i den arabiske verden helt til kolonitiden. I de 
fleste land tvang europeiske makter gjennom reformer i løpet av 1800-tallet. - Enkelte 
arabiske områder (som Nord-Jemen) kom ikke under europeisk kontroll, og der fortsatte 
Omar-paktens regler til de fleste jødene forlot landet i 1948-50.

Overalt er det, fremdeles, muslimske grupperinger som mener at slik Omar-pakten 
sier, slik skal det være. Når sterke grupper fremdeles forkynner tradisjonell lære, og ingen 
tar noe skikkelig oppgjør med den, er det klart at holdningene bak Omar-pakten ennå 
spiller en stor rolle i den arabiske verden. 

Positive og negative forhold

Dersom man av dette slutter at situasjonen for jødene alltid var håpløs i de arabiske land, 
tar man feil. Jødene hadde også fordeler på sin side: 

Man slakter ikke gåsa som legger gulleggene. Mange steder betalte jødene en stor del 
av skattene, og herskerne var interessert i at de var i stand til å fortsette med det. Ifølge 
Koranen kan en muslim ikke ta renter av en annen muslim. (Den samme regelen var også 
vanlig kristne imellom i middelalderen.) Men en jøde kan ta renter av ikke-jøder (5. Mos 
23:19-20), og han var derfor ypperlig som stråmann for pengeklassen. 

Jødene hadde utstrakte forbindelser internasjonalt. De hadde trosfeller både i hele 
den arabiske verden (unntatt Saudi-Arabia, som har vært stengt for jøder siden 600-

Fremdeles er det mange  
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forholdet til «de vantro».
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tallet) og i Europa. Med sitt hebraiske fellesspråk kunne de overvinne ellers uoverstigelige 
språkbarrierer. En stor del av kontakten mellom den arabiske verden og Europa foregikk 
ved hjelp av jødene. Dette hadde også araberne fordel av, og det virket som en beskyttelse 
for jødene.

Det var forskjell på ulike retninger innenfor islam. I enkelte perioder var de muslim-
ske lederne i bestemte områder virkelig liberale mennesker som ikke trengte noen grunn 
for å gi jødene gode forhold. Det bør likevel understrekes at ser vi hele det muslimske 
området og den muslimske perioden under ett, er liberale tilstander unntak. Etter ca. år 
1400 er slike unntak sjeldne. Fra den tiden flyttet derfor tyngdepunktet av den jødiske 
befolkningen seg fra det arabiske området til Europa. Tross alt ble mulighetene større her 
enn i det muslimske området.

Hjelpeløs

Situasjonen var altså ikke uten lyse sider, men den overskyggende faktoren ble likevel at 
jøden var rettsløs, prisgitt vekslende herskeres luner. Når en jøde ble overfalt og plyndret, 
kunne han ikke forsvare seg under angrepet. Han kunne ikke vitne mot forbryteren, selv 
om han visste hvem det var. Den eneste muligheten for å få forbryteren straffet, var at to 
muslimer vitnet på jødens vegne. Det forekom av og til, av grunner som er nevnt foran, 

Gjennom århundrene har jøder i arabiske områder vært tvunget til å bære spesielle klær som skulle skille dem fra muslimene. Bildet 

viser jødiske flyktninger fra Jemen som er på vei gjennom ørkenen for å komme til Israel i november 1949. (Foto: Zoltan Kluger, GPO)
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men straffen ble vanligvis nokså lett for muslimen. Periodevis førte disse reglene nærmest 
til slaveri, der jøder kom fullstendig i lommen på «beskyttere». 

Den vanlige situasjonen var at jødene gjemte seg så godt de kunne, gjorde sin ghetto 
så uanselig som mulig og unngikk å vekke oppsikt. Men det skjer jo at folk - ikke minst 
herskere - har behov for syndebukker. Jødene var alltid takknemlige objekter i så måte. 
Når som helst man hadde behov for å avlede oppmerksomheten, stod jødenes ghetto 
laglig til for hogg. Det kunne også være en ny hersker som lot soldatene sine feire inn-
settelsen ved å gi dem rett til fri herjing i jødeghettoen et par dager. Det artet seg oftest 
som plyndring og voldtekt, gjerne mens familien så på. Fordi jødene ikke torde gjøre 
motstand, var det kanskje forholdsvis få som ble drept. Slike pogromer (ødeleggelser), 
da mobben gikk amok, var alltid en uhyggelig opplevelse for de voksne og barn som var 
offer. Det gikk sjelden så svært mange år mellom hver 
pogrom, frykten ble holdt levende.

På det mer dagligdagse plan foregikk det på en an-
nen måte. Som nevnt under Omar-pakten måtte en jøde 
alltid ha klær som viste hvem han var, og han måtte ikke 
slå eller skade noen muslim. Det førte til at det ble en 
vanlig skikk at gutter kastet stein mot jøder som viste 
seg på offentlig sted. Jødene var fullstendig forsvarsløse, 
de kunne ikke ta igjen. Det fins utallige vitnesbyrd av 
europeere som har vært vitne til dette opp gjennom år-
hundrene. 

Fremdeles bor det i Israel jøder som selv har opp-
levd dette som fast regel, eller i hvert fall har hørt sine 
foreldre fortelle om det fra sin barndom. En annen vari-
ant, som mer ble praktisert av voksne, var å tildele jøden 
et slag når man møttes. Dette skjedde særlig hvis jøden skulle ha kommet til å dunke 
borti araberen i de trange gatene. Som nevnt måtte jødene ta imot skjellsord uten å kny. 
Ordet «jøde» var i seg selv et skjellsord. Man brukte det som tegn på den dypeste forakt, 
for eksempel mot sitt esel når det var ekstra uvillig. 

Korte glimt fra steder og riker

Det foregående er meget kortfattet og generelt. Det er mange unntak fra nesten alt det 
som skrives. Likevel gir det et ganske godt bilde av hovedlinjene. Vi skal nå se ganske kort 
på ulike steder og tider i det muslimske riket i perioden fra begynnelsen på 600-tallet og 
fram til ca. år 1900.

I den første muslimske tiden ble Irak det sentrale området for jødene. De fikk et 
utstrakt indre selvstyre, og i perioder hadde jødene en betydelig innflytelse på herskeren. 
Irakiske jøder drev handel fra Spania til Kina. De drev også bankvirksomhet. Men selv om 
noen få jøder ble rike, var de fleste fattige. Og hele tiden lå Omar-pakten i bakgrunnen.

Gullalderen

Perioden 900-1200 kalles for «gullalderen» for jødene i de muslimske rikene. Jødisk liv 
blomstret innenfor kultur, religion, handel og økonomi. Det hebraiske språket var en 
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god del i bruk, og det ble skrevet hebraiske grammatikkbøker og dikt. Etter hvert flyttet 
det jødiske tyngdepunktet seg fra Irak til Egypt, Tunisia og Spania (deler av Spania var 
styrt av muslimer fram til slutten av 1400-tallet). I denne perioden tok man mange 
steder lett på en del av Omar-paktens regler. Jødene måtte ikke bo i ghettoer. Det er en 
rekke eksempler på at jøder og muslimer drev forretninger sammen. Det hendte til og 
med at jøder fikk høye stillinger, som for eksempel rådgivere til herskere. 

Men gikk likestillingen for langt, ble det farlig. For det var alltid noen muslimer som 
mente at man burde følge Omar-pakten, og så ble det voldelige opptøyer. Og når det var 
en eller annen form for krise, var jødene utsatt. 

Spania

Den muslimske perioden i Spania (711-1492) er spesielt kjent som en blomstringstid 
for jødene. Herskerne der, arabiske muslimer, utgjorde et mindretall av befolkningen. 
Jødene var et ørlite mindretall, kanskje bare en halv prosent. Men så godt som alle jøder 
bodde i byene, der utgjorde de 6-10 % av befolkningen. Situasjonen med flere etniske og 
religiøse grupper gav jødene store muligheter, som de forstod å utnytte.

Det er verdt å merke seg at det også var malurt i begeret selv i Spania. I 1066 og 
1099 ble jødene i Granada rammet av opptøyer og konflikter, og mange ble drept. 

Almohadene

På 1100-tallet tok almohadene makten i Nord-Afrika (så langt øst som Libya) og det 
muslimske Spania. Da ble det slutt på det som hadde vært av toleranse. Almohadene var 
berbere. De gav jødene to valg: Å bli drept eller å konvertere til islam. I praksis førte det 
til at de fleste jødene flyktet fra det muslimske Spania til de kristne områdene i nord. I 
1146 ble minst 100.000 jøder drept i Fez i Marokko, i følge Wikipedia. I Nord-Afrika 
flyktet mange østover til Egypt og andre områder hvor befolkningen var mer tolerant. 
Noen jøder slapp unna ved å offisielt konvertere til islam, mens de opprettholdt så mye 
som mulig av sin jødiske tro og praksis. Men mange av disse jødenes etterkommere ble 
muslimer.

Almohadene styrte i ca. hundre år, men de tapte store områder til de kristne i Spania 
og etter hvert til andre muslimer i Nord-Afrika. I løpet av 1200-tallet mistet de makten 
overalt.

Almohadenes styre gikk kraftig ut over jødene. Med de kristne i Nord-Afrika gikk 
det enda verre: Den kristne befolkningen ble helt borte. 

Ghettoer

I løpet av 1200-tallet begynte muslimene å stille et nytt krav til jødene: De skulle bo i 
ghetto. Det startet i Fez i Marokko, og spredte seg etter hvert til andre byer og land. Det 
ble sagt fra muslimsk hold at ghettoen skulle være en sikkerhet for jødene. Men jødene 
selv opplevde den ofte mer slik at når de var samlet, var det enklere for muslimer å plage 
dem.

I 1465 ble nesten alle jødene i Fez drept da merinid-dynastiet ble fjernet. Det førte 
til en bølge av opptøyer og massakrer i resten av Marokko også.



Det osmanske riket kalles 

ofte for Det ottomanske 

riket eller Det ottoman-

ske imperiet på grunn av 

påvirkning fra de engelske 

og franske benevnelsene, 

som baseres på rikets 

grunnlegger Osmans navn 

på arabisk: Uthmán.
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I 1492 hadde de kristne spanjolene fullført sin gjenerobring av hele Spania, den siste 
muslimske byen falt. Samtidig jaget de kristne herskerne alle jødene fra landet, og noen 
få år etter også fra Portugal. Blant de landene jødene flyktet til, var Nederland, Marokko 
og Tyrkia. I Marokko foretrakk de fleste jødene å bo i de portugisiske koloni-områdene 
når det var mulig.

Fra 1500-tallet av var praksisen mot jødene i Marokko og Jemen strengere enn 
Omar-reglene, i hvert fall periodevis. «Hellige menn» skapte vekkelser, noen av dem var 
negative for jødene. Blant annet måtte jødene gå barbeint når de gikk forbi moskeer – 
noen ganger måtte de gå barbeint i alle byer. 

Mamelukkene

Mamelukkene var opprinnelig slavesoldater. De bygde opp et rike i Egypt og Syria 
(inklu dert Palestina) i perioden 1250-1517. I Egypt fortsatte de som en elite også under 
det osmanske riket (se nedenfor).

Mamelukkene strammet inn på praksisen mot jøde-
ne og andre dhimmier. De måtte ha klær som skilte dem 
ut fra muslimene. Dhimmienes hjem måtte være lavere 
enn muslimenes. I byene fikk dhimmiene ikke ri på esler 
(og selvsagt enda mindre på hester, som Omar-pakten 
forbyr). Det var harde skatter for alle, men verst var det 
for dhimmiene. Reglene vekslet noe, men holdningen 
var alltid fiendtlig.

Dersom det fantes dhimmier som man mente ikke fulgte reglene, sørget muslimske 
bander for opptøyer og herjinger for å straffe dem. I 1448 ble det forbudt for muslimer 
å bli behandlet av kristne eller jødiske leger. 

Den strenge behandlingen av dhimmier førte til at de fleste jødene flyktet fra ma-
melukk-riket. Det er kjent at i 1481 var det bare 60 jødiske familier igjen i Aleksandria 
i Egypt.

Det osmanske riket

Fra 1299 til 1683 bygde de osmanske tyrkerne opp et rike som til slutt nådde fra Algerie i 
vest til Det kaspiske hav i øst og nesten til Wien i Europa. Egypt kom inn i det osmanske 
riket i året 1517. 

Jødene oppfattet det osmanske styret som en forbedring i forhold til mamelukkene. 
Generelt har tyrkerne gjennom historien vært betraktet som mildere herskere for jødenes 
del enn araberne. Osmanene tok også imot mange spansk-jødiske flyktninger omkring 
år 1500. Jødene kunne (ifølge Omar-pakten) ikke bære våpen og altså ikke være soldater. 
Men noen spanske jøder hjalp tyrkerne til å forbedre sin våpenteknologi. 

Osmanene fortsatte å kreve inn ekstraskatt for dhimmier. Ellers var man i første 
omgang ikke alltid like nøye på dhimmi-reglene. Men fra ca. år 1600 og utover ble det en 
økonomisk stagnasjon i det osmanske riket. Styret ble mer undertrykkende enn før både 
for jøder og andre. Dhimmi-reglene ble strammet inn igjen. Det ble periodevis forbudt 
å bygge og reparere synagoger, og det ble forbudt med husmøter. Jødenes grunnleggende 

I 1448 ble det forbudt for  

muslimer å bli behandlet av 

kristne eller jødiske leger. 
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rettsløshet kom klart fram. Dette varte til europeiske makter tvang fram en liberalisering 
i mesteparten av det arabiske området i løpet av 1800-tallet.

En jødisk organisasjon, Alliance Israélite Universelle, opprettet i løpet av 1800-tallet 
et nettverk av jødiske skoler i nesten alle byer som hadde en jødisk befolkning, fra Ma-
rokko til Iran. De kristne hadde mange steder adgang til misjonsskoler. Dette gav dhim-
miene et forsprang i det samfunnet kolonimaktene skapte.

Jødene i Palestina

I Midtøsten-debatten blir det ofte hevdet at jøder og 
arabere alltid har levd «i fred og fordragelighet» i det ara-
biske området generelt og i Palestina spesielt, helt til zi-
onistene kom og ødela idyllen på slutten av 1800-tallet. 
Historien er mer nyansert enn som så, også for Palestinas 
vedkommende.

Det er begrenset hva vi vet om de forfølgelsene 
jødene ble utsatt for i tidligere århundrer. Jødene var 
redde. Ble det kjent at de hadde klaget til utlendinger, 
ble de utsatt for vold fra araberne. Mesteparten av jøde-
forfølgelsene fikk verden aldri vite om, og selv torde de 
ikke skrive ned noe. Det følgende er noe av det stoffet 
som tross dette ble nedskrevet.

Jødene bodde i Israel først og fremst for å kunne 
dyrke sin Gud mer inderlig. Men de måtte betale «be-
skyttelsespenger» for å få lov til å besøke sine hellige ste-
der. Det ville vært helt umulig for jøder å bo i Palestina 
i det hele tatt hvis ikke jødene i resten av verden hadde 
samlet inn penger til dem. Skattene var vesentlig høyere 
for jødene enn for muslimene. 

Jødene var helt rettsløse, i Palestina som i resten av 
den arabiske verden. Ingen muslimsk rett godtok jødiske 
vitnemål mot muslimer. En muslimsk tyv som tilsto for-
holdet kunne likevel gå fri dersom det bare var jødiske 
vitner til forbrytelsen. Det som satte grensen for jødefor-
følgelsene, var herskernes ønske om å beholde skatteinn-

gangen. Ghettoen kunne ikke få for store skader, så det ble for vanskelig å drive inn skatt. 
Safed er en av de hellige byene for jødene, og har vært et sentrum for jødisk boset-

ning i århundrer. Ifølge en gammel tradisjon skal Messias bo 40 år i Safed før han fram-
står. I 1799 ble jødeghettoen i Safed fullstendig rasert av store mengder arabere. 

I 1834 ble jødeghettoen i Safed overfalt av arabisk mobb i et planlagt angrep. (En 
muslim hadde «profetert» noen dager før at på denne dagen ville muslimene overfalle 
jødene.) Noen få muslimer fikk en lett straff, men ingenting av det som var plyndret, ble 
levert tilbake til jødene. 

Jødene i Palestina måtte 

betale «beskyttelsespenger» 

for å få besøke sine hellige 

steder.
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I 1838 var en tysk jøde vitne til et nytt overfall med vold og plyndring mot jødene i 
Safed. Både drusere og muslimer deltok. Selv ble han blant annet slått og fratatt klærne 
han bar.

I 1840 ble jødene i Damaskus i Syria beskyldt for ritualmord. Dette er en beskyld-
ning som har kommet mot jødene utallige ganger, både i Europa og i arabiske land. 
Ordet ritual betyr fast ordnede religiøse handlinger. Beskyldningen mot jødene har 
gått ut på at de bruker blodet av ikke-jøder i sine religiøse ritualer i forbindelse med 
påsken. Påstanden er naturligvis helt grunnløs, jøder har religiøst forbud mot å innta 
noen form for blod og blodmat fra dyr – for ikke å snakke om fra mennesker. Men 
ritualmord-beskyldninger har vært nyttig for dem som 
trengte å piske opp stemningen mot jødene for å avlede 
oppmerksomheten fra egne tabber eller for å avlede opp-
merksomheten fra mordere. Jødene fikk skylden. I 1840 
kom altså beskyldningen i Damaskus i Syria. Men fram 
til etter første verdenskrig var Palestina en del av Syria 
(det mener syrerne ennå at det burde være). Så forfølgel-
sene forplantet seg til Palestina også, med vold og drap i 
jødenes ghettoer.

Disse eksemplene må sees på bakgrunn av at jødene 
den gangen var absolutte pasifister. Det var dødsstraff 
for jøder som hadde, for ikke å si brukte, våpen, selv 
om det bare var i selvforsvar. Jødene opptrådte derfor 
ikke provokatorisk. Det var provoserende nok for mange 
muslimer at jødene i det hele tatt fantes. 

Derfor ble jødene også holdt på plass, som det he-
ter. Jødene måtte bo i ghettoer, fikk ikke ri på hest, deres hus måtte være lavere enn 
muslimenes, de kunne ikke være ansatt i det offentlige, osv. Likevel valgte mange jøder 

Araberne i Palestina gav  

ikke jødene noen bedre  

behandling enn i resten av  

«det arabiske hjemland».  

De har derfor bidradd like mye 

som andre til at jødene trengte 

– og trenger – et eget land.

Kreve gamle land?
Det sies at dersom andre 
land skulle gjøre som 
jødene, ville det bli kaos i 
verden. For det er mange 
folk som har styrt andre 
land i historiens løp. Når 
jødene får Israel fordi de 
styrte der for mer enn 
2000 år siden, må vel 
andre få samme rett? 
Skal nordmenn forlange 
Normandie, Danmark 
forlange England, araberne 

forlange Spania? Tenk 
for konflikter og kaos det 
ville gi.
Svaret burde være åpen-
bart: Nordmenn har et 
land hvor vi hører hjemme 
og kan styre oss selv, dan-
skene likeså. Og araberne 
har enorme landområder i 
22 uavhengige stater. 
Når jødene trengte et 
land, var det fordi de ikke 
hadde noe. Ingenting. Det 

er helt feil å sammenligne 
dem med dem som har 
et land fra før. Jødene 
bodde heller ikke samlet 
i noe område slik at man 
kunne sette grenser rundt 
og gi dem frihet der (slik 
man er i ferd med å gjøre 
for kosovo-albanernes 
del, selv om de har jaget 
serberne som også bodde 
der). Jødene måtte få et 
land de måtte flytte til. Og 

da var deres gamle land 
det naturlige, av mange 
grunner.
De land og folk som har 
behandlet sine jøder som 
fremmede selv om de har 
bodd der i århundrer, har 
aller minst noen grunn til 
å protestere mot at jødene 
har fått sitt land. Det 
gjelder samtlige arabiske 
land og mange andre.
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å bo i Palestina, fordi det var det hellige landet, landet hvor de ventet at deres stat skulle 
gjenoppstå.

Det er derfor helt galt når noen framstiller det slik at jødenes stat burde ha ligget i 
Tyskland, og det er galt å si at araberne har måttet lide for Europas jødeproblem. Israel er 
minst like mye en løsning på jødeproblemet i arabiske og andre muslimske områder som 
i Europa. Og araberne i Palestina var ikke bedre enn araberne i resten av «det arabiske 
hjemland». De har derfor bidradd like mye som andre til at jødene trengte – og trenger 
– et eget land. 

Når koppskatten skulle betales 

I 1815 fikk jødene i Mogadore i Marokko plutselig og uforberedt ordre om å betale sin 
årlige ekstraskatt. Den skulle være på 3.500 dollar. Det var anslagsvis 6.000 jøder i alt i 
byen [det inkluderte barn, gamle, husmødre og mange andre uten inntekt], og de fleste 
var meget fattige. Dette er jo nesten 200 år siden, i en tid hvor dollaren hadde en langt 
større verdi enn i dag, så skatten var et meget stort beløp for dem.

Straks ordren om skatten var utgått, ble porten til jødenes ghetto stengt. Det be-
tydde at de verken fikk tak i vann eller mat. Når noen forsøkte å snike seg ut for å skaffe 
i det minste litt vann til familien, ble de slått ned av vakter.

Jødene hadde møte i synagogene og fordelte skatten så rettferdig de kunne. De fire 
rikeste familiene skulle ta minst 2.000 dollar, og så skulle det fordeles etter evne. 

Når en jøde kom med skatten, fikk han et knyttneveslag i hodet som «kvittering». 
Da måtte jøden si til den som slo: «Takk, min herre». 

Noen av de fattige kunne ikke betale. (Man blir jo ikke bedre i stand til å betale av 
å være innestengt i sin ghetto.) De ble kastet på bakken og fikk omtrent femti slag med 
en tykk stokk. Så ble de kastet i et fangehull. Etter noen dager hadde noen fått venner 
til å skaffe dem penger. De andre ble pisket og lagt i lenker. Mange av dem valgte å bli 
muslimer. Men de måtte likevel betale ekstraskatten dette året. 

1900-tallet

Det foregående stoffet er i sin helhet fra før den politiske zionismen begynte å gjøre seg 
gjeldende på slutten av 1800-tallet. Altså i den tiden hvor jødene ifølge arabisk mytologi 
levde «i fred og fordragelighet». 

På 1900-tallet var det to viktige faktorer som forandret situasjonen for jødene i de 
arabiske landene: For det første var europeiske kolonimakter en modererende faktor i det 
meste av det arabiske området. Den formelle diskrimineringen av jødene ble opphevet. 
For det andre: Konflikten i Palestina (hvor araberne kjempet mot jødisk innvandring) 
fikk virkninger i de arabiske landene også. I en lang rekke tilfeller tok araberne «hevn» på 
sine jøder for det som jøder av europeisk bakgrunn gjorde i Palestina. 

Det ble derfor fortsatt pogromer rundt om i de arabiske land, riktignok kanskje i 
noe mindre målestokk enn før. 
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Jødenes flukt 
fra arabiske land 
Odd Myrland

For 60 år siden var det ca. én million jøder i hele den arabiske verden - nå er det færre 
enn ti tusen igjen. Den arabiske verden hadde ikke, og har ikke, plass for sine jøder til å 
leve i fred, frihet og verdighet. Da er de flyktninger og trenger et nytt sted å bo, et sted 
hvor de kan være frie.

Det er meget rimelig at jødene har fått Israel i bytte for det de mistet, og det er 
rimelig at Israel ligger på et område som tidligere hadde arabisk flertall. Jødene utgjorde 
om lag to prosent av befolkningen i det arabiske området. Israel er snaut 0,2 prosent av 
området, mens jødene i praksis er fordrevet fra 99,8 prosent.

14. november 1947, noen dager før FNs generalforsamling vedtok å dele Palestina 
i en jødisk og en arabisk stat, talte Heykal Pasha, en egyptisk delegat, til den politiske 
komiteen i FNs generalforsamling. Der sa han blant annet at FN måtte tenke på at 
delingsforslaget kunne true en million jøder i muslimske land. En deling av Palestina 
kunne skape en antisemittisme som var sterkere enn den tyske hadde vært. Et stort antall 
jøder kunne bli massakrert i arabiske land. 

Uttalelsen minnet mange jøder om hva den palestinske lederen den gangen, muf-
tien Haj Amin al-Husseini, sa til Adolf Hitler. Han støttet Hitlers «endelige løsning» for 
jødene i arabiske land, inkludert Palestina.

Det er bemerkelsesverdig at den egyptiske representanten snakket om jødene i hele 
den arabiske verden, ikke bare i sitt eget land. Også andre representanter fra andre ara-
biske land kom med lignende trusler. Dette var altså noe de arabiske regimene tydeligvis 
var enige om. Og at truslene var reelle, viste seg få dager etter, da det ble pogromer mot 
de lokale jødene i Aden i Jemen og Aleppo i Syria (hvor 74 jøder ble rapportert drept).

Irak

Også Iraks utenriksminister truet «sine» jøder i FN. I 1948 ble «zionisme» innført som 
en straffbar ideologi i Irak sammen med kommunisme, anarkisme og umoral. 

Det som var spesielt for Irak, var at statsminister Nuri Sa’id åpent gikk inn for å for-
drive sine jøder som et ledd i en befolkningsutveksling i forhold til araberne i Palestina. 
Han framsatte slike tanker til en britisk ambassadør, palestinske ledere, FN, amerikanske 
diplomater, britisk embetsmann og flere. Han gir litt forskjellige begrunnelser etter hvem 
han snakker med. Til palestinere sier han: «Jødene har alltid vært en kilde til ondskap og 
skade i Irak. De er spioner.» 

Irak var styrt av Storbritannia fram til 1932. I margen er det gitt noen eksempler 
på skjebnen jødene led i årene som fulgte. – Alt dette gjaldt, som ellers i det arabiske 
området, jøder som var ubevæpnet og forsvarsløse.

I 1950 og 1951 ble det vedtatt lover som fratok irakiske jøder deres nasjonalitet 
og deres eiendom. Jødene fikk ett år på å komme seg ut. De aller fleste reiste til Israel, 
men det kunne ikke gå fly direkte fra Irak til jødenes forhatte stat, så de måtte reise via 

Jødenes skjebne i Irak etter 

at Storbritannia trakk seg 

ut i 1932:

1933: 20 jøder myrdet. 

1935: Jøder sparket fra 

offentlige stillinger. For-

budt for jøder å reise til 

Palestina.  

1936: 10 jøder drept i 

opptøyer. Jødenes eldgamle, 

hellige språk, hebraisk, ble 

forbudt. 

1937: Voldsomme anti-

jødiske demonstrasjoner, 

eiendom ble ødelagt. 

1941: Under pogromer i 

Bagdad ble 175 jøder drept, 

1000 skadd, mange tortur-

ert. Tusener ble plyndret, 

900 hus ødelagt.

1946: Hundrevis av jøder 

såret, mye eiendom 

ødelagt. 

1947: Etter omfattende 

hærverk måtte jødene i 

Faluja flykte til Bagdad. 

En jøde ble lynsjet. Jødiske 

barn ble nektet adgang til 

offentlige skoler. 

1948: Mange jøder ble 

arrestert, noen drept, mye 

jødisk eiendom beslaglagt. 

Mange jøder såret i 

opptøyer. 

1958: All eiendom til den 

jødiske menigheten kon-

fiskert. 

1969: 17 jøder henrettet 

for «spionasje» o.l. Det var 

da bare ganske få tusen 

jøder igjen, og de var godt 

overvåket. 

1972: En stor del av jødene 

arrestert, 36 drept eller 

«forsvunnet». 
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Kypros. Av de ca. 130.000 (150.000 tidligere i århundret) jødene som bodde Irak, valgte 
bare noen ganske få tusen å bli igjen. De ble også borte etter hvert. Da de amerikanske 
styrkene invaderte Irak i 2003, ble det sagt at det var 34 jøder igjen i hele Irak.

Jemen

På grunn av stadig forfølgelse begynte jøder å forlate Jemen på slutten av 1800-tallet. 
Men den store flukten skjedde i 1949-50. Da fikk jødene i Jemen lov til å forlate landet. 
Israel organiserte luftbro fra Aden (Sør-Jemen, som britene den gangen styrte) til Israel. 
Jødene fra Nord-Jemen måtte gå til fots gjennom ørkenen. Nesten alle var syke da de 
kom fram, og mange bukket under på turen. De kom som flyktninger, med minimale 
eiendeler.

Det kom ca. 50.000 jøder fra Jemen og 13.000 jøder fra Aden. En liten flukt fortsat-
te til 1962, da ble den stanset av myndighetene. Nå er det ca. 200 jøder igjen i Jemen.

Syria

Mange jøder fra Syria forlot landet allerede før landet ble uavhengig fra Frankrike i 1944, 
ikke minst på grunn av en fiendtlig atmosfære. Blant annet ble opplæring i hebraisk i 
jødiske skoler sterkt begrenset. Det var mange voldsangrep mot jødene, og det var mange 
oppfordringer til boikott av jødene. I 1947 var det en pogrom mot det jødiske samfun-
net i Aleppo, hvor dusinvis av jøder ble drept og over 200 hjem, butikker og synagoger 
ødelagt. 

Da FNs delingsplan ble vedtatt i 1937, og siden da 
Israel ble opprettet, gjennomførte den syriske regjerin-
gen strenge tiltak mot de syriske jødene. Det ble blant 
annet streng straff for å reise fra Syria. Jødene fikk ikke 
arbeide i offentlige stillinger, fikk i perioder ikke ha  
telefon eller bilsertifikat, fikk ikke ta ut sine penger i 
banken, fikk ikke kjøpe eiendommer. Slike tiltak gikk 
noe i bølger. Det hemmelige politiet overvåket det  
jødiske samfunnet tett. 

Den syriske regjeringen har gjennomført en slags befolkningsutveksling ved at de  
har konfiskert jødisk eiendom i Syria og gitt den til palestina-arabiske flyktninger. Pales-
tinerne ble bosatt i den jødiske ghettoen. En jødisk skole, bygd ferdig i 1939, ble også 
gitt til palestinere.

Til tross for strenge restriksjoner og til dels straffer, har jøder dradd fra Syria gjen-
nom hele denne perioden. Da flukten begynte på 1940-tallet, var det anslagsvis 40.000 
jøder i Syria. Nå skal det være bare omlag 30 igjen. 

Egypt

I årene før Israel ble opprettet strammet situasjonen seg til for de ca. 80.000 jødene i 
Egypt. Det var sporadiske pogromer. Det økte da FN vedtok delingsplanen i 1947 og 
da Israel ble opprettet. I 1948 drepte bomber i jødiske områder ca. 70 jøder og skadet 
nesten 200, og i tillegg ble flere drept i opptøyer. 

Da FNs delingsplan ble vedtatt 

i 1947 gikk det hardt ut over 

jødene i Syria.
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I årene etter Israels opprettelse strømmet det jødiske flyktninger inn i landet fra arabiske land og Europa. Bildet av de to barna er tatt i 

flyktningeleiren Beit Lid 1. juli 1949. (Foto: Kluger Zoltan, GPO)
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Vi skal gjengi et avisinnlegg fra den egyptiske avisen Akhir Sa’a fra 22. juli 1948. 
Her skriver en egyptisk muslim: «Det ser ut for at egyptere flest ikke er klar over at blant 
egyptiske muslimer er det noen med lys hud. Hver gang jeg tar trikken, hører jeg folk 
rundt meg si, mens de peker på meg med fingrene: «En jøde .. en jøde...» Jeg har blitt 
banket opp mer enn en gang av denne grunnen. Derfor ber jeg om at dere vennligst tryk-
ker et bilde av meg, og gjør det klart at jeg ikke er jøde og at jeg heter Adham Moustafa 
Ghaleb.» Slik var det altså å bli tatt for å være jøde.

De vanskelige forholdene i 1948 førte likevel ikke til at de fleste jødene dro. Det 
ble først fart på flukten i forbindelse med krigen mellom Israel og Egypt høsten 1956 
(«Suez-krigen»). Jødene måtte skrive under på at de dro frivillig og at de godtok at deres 
eiendeler ble konfiskert. 

Etter krigen i 1967 ble enda mer eiendom konfiskert. Mange jødiske menn ble satt 
i leire i opptil tre år. I dag er det færre enn hundre jøder igjen i Egypt.

Algerie

Frankrike styrte Algerie fram til 1962. Det var ikke noen stor jødisk utvandring før 
uavhengigheten nærmet seg. Men da dro nesten alle de 140.000 jødene ut, de fleste til 
Frankrike.

I 1963 ble det vedtatt en «nasjonalkode» som bestemte at algerisk nasjonalitet bare 
kan gis til folk som har en far og en farfar som var muslimer i Algerie. Dermed var jødene 
utelukket. Nå er det bare noen ganske få jøder igjen i Algerie.

Marokko

I 1948 var det 250.000-265.000 jøder i Marokko, tallene varierer noe. Nå er det færre 
enn fire tusen igjen, og antallet minker stadig.

Redslene for jødene i Polen fortsatte etter Holocaust
Da nazistene var slått i 
1945, fantes det jøder 
som hadde overlevd. Man 
skulle ikke tro det var mu-
lig, men selv etter krigens 
redsler ble jøder tvunget 
på flukt i Europa.
Vi tar her det landet som 
kanskje var verst, Polen.  
Her hadde det bodd over 
tre millioner jøder før kri-
gen. Da krigen var slutt, 
var det 90.000 overlevende 
jøder i Polen. Etter hvert 
kom jøder som hadde 
flyktet tilbake fra utlandet, 

særlig fra det daværende 
Sovjetunionen, så antallet 
økte til 250.000. Jødiske 
organisasjoner forsøkte å 
gjenoppbygge jødisk liv.
Men det viste seg umulig. 
Jødene følte seg som 
flyktninger i sitt eget 
land, hvor deres familie 
i mange tilfeller hadde 
bodd meget lenge. Blant 
annet fikk ikke jødene sine 
hjem tilbake. I juli 1946 
ble 42 jøder drept i byen 
Kielce. Ingen vet hvor 
mange jøder som ble drept 

i ulike deler av Polen, men 
eksperter anslår omlag 
tusen -  av polakker etter 
at andre verdenskrig var 
godt og vel slutt.
Jødene tok signalet. 
Et stort flertall av de 
gjenværende jødene dro 
fra Polen i løpet av to-tre 
år. Målet var enten USA 
eller det som like etter ble 
Israel.
Noe slikt som 30.000 
ble igjen. I 1968 gav det 
polske kommunistpartiet 
disse få jødene skylden for 

landets økonomiske krise. 
Det førte til at de fleste av 
jødene flyktet fra Polen. 
Siden har det bare vært 
noen ganske få tusen jøder 
igjen der.
Polen var kanskje det 
verste landet etter krigen. 
Men også en rekke andre 
land gav de jødene som 
hadde hatt den frekkhet 
å overleve nazismen en 
meget ublid mottakelse.
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Det har vært mange pogromer i Marokko opp igjennom hele historien, noen av 
dem er nevnt i vår historiske gjennomgang. I nyere tid har kongen og deler av eliten vært 
positive til jødene, men det har ikke trengt gjennom til grasrota, særlig ikke når man 
kommer et stykke unna hovedstaden. 

Marokko ble styrt av Frankrike fram til 1956. I tiden 1948-1956 foregikk en viss 
utvandring til Israel. Da Marokko ble selvstendig, ble utvandring til Israel forbudt, men 
det foregikk likevel. Da så en båt med jødiske flyktninger sank i 1961, ble utvandring 
tillatt. I 1967 var anslagsvis 50.000 jøder igjen i landet. Siden har nedgangen fortsatt. Nå 
er det som nevnt færre enn fire tusen jøder igjen, men Marokko er det arabiske landet 
som jøder av og til reiser tilbake til. Og den marokkanske regjeringen har uoffisielt hatt 
et ganske godt forhold til Israel.

Tunisia

I 1948 bodde det ca. 105.000 jøder i Tunisia. De fleste forlot landet etter at det ble 
uavhengig av Frankrike i 1956, og flukten skjøt fart etter seksdagerskrigen i 1967. Det 
var en rekke angrep mot den jødiske minoriteten, siste gang et terrorangrep i 2002 mot 
synagogen i Djerba, hvor 21 mennesker ble drept.

Det er nå ca. 1500 jøder igjen i Tunisia. Den tunisiske regjeringen arbeider aktivt for 
å beskytte sin jødiske minoritet og støtter jødiske institusjoner.

Iran

Iran er ikke et arabisk land, men det er muslimsk og har plassert seg selv som Israels frem-
ste fiende. Det er derfor på sin plass å nevne at det var ca. 150.000 jøder i Iran. Nå er det 
anslagsvis 25.000 igjen, og tallet minker stadig. – I deler av Iran har jødene opplevd sin 
situasjon som bedre enn i arabiske land. Det hender at jøder flytter tilbake til Iran, men 
ikke så mange at tallet øker.

Libya

En serie pogromer startet i Libya i 1945. På noen dager 
ble 130 jøder drept og fire tusen gjort hjemløse. Ni syna-
goger ble ødelagt. Før Libya ble uavhengig i 1951 hadde 
de fleste av de 40.000 jødene forlatt landet, de fleste til 
Israel. I forbindelse med seksdagerskrigen i 1967 ble de 
fire tusen jødene som da var igjen utsatt for pogromer 
hvor 18 ble drept og mange såret. Den libyiske regjerin-
gen oppfordret jødene til å «forlate landet midlertidig». 
Hver person fikk ta med seg en koffert og femti dollar. I 1970 ble all jødisk eiendom i 
Libya konfiskert. Eiendommene ble «erstattet» med obligasjoner på 15 år. Men da de 15 
årene var gått, fikk jødene ingenting. Diktatoren Ghaddaffi sa at jødene er alliert med 
Israel, arabernes fiender, og fortjener ikke erstatning.

Den siste jøden i Libya  

Vi skal avslutte denne avdelingen om jødenes flukt fra arabiske land med en historie. I 
Jerusalem Report fra 31. mai 2004 bringer Matti Friedman historien om den siste jøden i 

Før Libya ble uavhengig i 1951 

hadde de fleste av de 40.000 

jødene forlatt landet. De fleste 

dro til Israel. 
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Libya: David Gerbi er psykiater i Italia. Hans familie holdt ut i Libya til 1967. Da skulle 
deres arabiske naboer hevne seg på sitt lands jøder for Israels store seier i seksdagerskri-
gen. 

Som italiensk statsborger søkte Gerbis mor i 2002 om en fødselsattest fra Libya 
gjennom den italienske ambassaden i Libyas hovedstad Tripoli. En som arbeidet der, 
gjenkjente morens pikenavn (Debash), og fortalte at det fantes en jødisk kvinne med det 
etternavnet på et sykehjem i Tripoli. For familien var det et sjokk, de trodde ikke at det 
var noen overlevende jøde igjen i Libya. Men Gerbi bestemte seg for å reise tilbake til 
landet han forlot som 12-åring og oppsøke damen, som var en kusine av hans mor. Ingen 
vet nøyaktig hvor gammel hun var, men hun måtte være over 80 år.

Palestinske flyktninger og andre flyktningegrupper
En av teknikkene Israels 
motstandere bruker, er at 
de framstiller palestinernes 
flukt i 1948 som noe 
helt spesielt i historien. 
Det legges en voldsom 
vekt på at jødene jaget 
en del av dem  og at det 
var overgrep fra jødisk 
side, og dette blir gjerne 
overdrevet.
Faktum er jo at i årene 
rundt 1948 var det et stort 
antall «etniske rensninger». 
Noen av de mest kjente 
er 4-500.000 finner fra 
Karelen da Sovjetunionen 
(Russland) overtok om-
rådet. 12-14 millioner 
tyskere flyktet fra Øst-
Europa i forbindelse med 
andre verdenskrig. De 
fleste av dem ble jaget fra 
Polen, Tsjekkoslovakia og 
andre land etter at andre 
verdenskrig var godt og vel 
over, altså ikke i forbin-
delse med krigshandlinger. 
Over 10 millioner hinduer 
fra India og muslimer fra 
Pakistan ble jaget da India 

ble delt i 1947, og flere 
hundre tusen (kanskje en 
halv million) mistet livet i 
prosessen. Og, som vi har 
sett: Nesten alle jødene ble 
på ulike måter fordrevet 
eller (i beste fall) frosset ut 
av det arabiske området. 
Etter første verdenskrig 
flyttet Folkeforbundet 
(forløperen for FN) grek-
ere fra Tyrkia og tyrkere 
fra Hellas i en organisert 
befolkningsutveksling. Det 
ble ledet av vår landsmann 
Fridtjof Nansen, og var 
vel en del av grunnlaget 
for at han fikk Nobels 
fredspris. Det var ansett 
som en rimelig løsning når 
befolkningsgruppene ikke 
kunne bo sammen.
På Wikipedias artikkel om 
«ethnic cleansing» (per 
15. juli 2008) er det listet 
over 50 tilfeller av «etnisk 
rensning» på 1900-tallet, 
mange av dem større og 
mange verre i tap av liv 
og helse enn det palestin-
erne opplevde. Allerede 

nå på 2000-tallet er det 
13 (selv om noen av dem 
riktignok har sitt grunnlag 
i og fortsetter fra forrige 
århundre).
Det som er felles for alle 
de gamle flukttragedi-
ene, og mange nye (for 
eksempel serbere jaget fra 
Kosovo), er at de som flyk-
tet fra en etnisk konflikt, 
ikke har noen «rett til å 
vende tilbake». Det er nes-
ten aldri gitt erstatninger. 
Dette gjelder uansett om 
folk ble direkte fordrevet 
eller reiste på grunn av 
ulike former for trusler og 
press. Og det er ingen som 
bruker dette mot landene 
nå årtier etterpå i den 
løpende debatten. Det er 
bare mot Israel dette blir 
brukt.
Palestinerne har allerede 
fått mange ganger så 
mye internasjonal hjelp 
som noen annen flykt-
ningegruppe ved at FN 
gjennom UNRWA har gitt 
dem boliger, utdanning, 

mat og helsestell i 60 år. 
Og Israel og Israels venner 
vil gjerne hjelpe dem til å 
få et verdig liv med boliger 
og leveforhold ellers som 
er gode etter standarden i 
området. 
Men dette er ikke egentlig 
Israels problem. Israel har 
gjort sitt, og mer til, ved å 
ta imot jødiske flyktninger 
og flyktninger fra andre 
land i et større antall enn 
araberne som flyktet. Det 
har skjedd en befolk-
ningsutveksling mellom 
partene. 
De palestinske flyktnin-
gene må behandles etter 
de samme reglene som 
alle andre flyktninger. De 
må integreres i landene 
de har flyktet til, eller et 
tredjeland, så raskt som 
mulig. Og skulle det bli 
noen særregler, må jødiske 
flyktninger i alminnelighet 
og de fra arabiske land 
i særdeles behandles på 
samme måte.
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Gerbi visste ikke om noen jøde som hadde besøkt Libya, og det var vanskelig å få 
visum. Gerbis familie var imot at han reiste, de syntes at det var for farlig. Men de liby-
iske myndighetene var forbausende raske til å gi ham de papirene han trengte. Det gikk 
bare noen uker før han befant seg på flyplassen på vei til sin barndoms by. 

Da han kom til flyplassen i Italia, ble han møtt av en framstående representant for 
den libyiske ambassaden i Roma. Representanten sa at han håpet Gerbi ville bruke sine 
forbindelser i USA til å hjelpe til med å gjøre slutt på Libyas internasjonale isolasjon. 
Gerbi hadde gjort akademisk arbeid i USA og kjente flere medlemmer av Kongressen.

Da så Gerbi kom til Libya i september 2002, ble han – som forlot landet som en 
fattig flyktning 35 år tidligere – mottatt av et følge på 12 soldater, to livvakter fra sikker-
hetstjenesten og en bil fra den italienske ambassaden. Han fikk vite at han var Ghaddaffi-
regjeringens gjest og skulle bo på det flotteste hotellet i landet. 

Han besøkte huset der han bodde som gutt. Der bodde det (selvsagt) arabere nå. 
Han besøkte stedet hvor den jødiske gravlunden hadde vært. Der var det nå en hovedvei 
og asfalt. Han gikk til gullsmedforretningen som hans far, Shalom, hadde drevet. Han 
fant at dagens eier var en muslim som het Salaam. Det er det samme navnet på arabisk, 
det betyr fred.

Den siste jøden

Kvelden før Rosh Hashana, jødisk nyttår, kom han til sykehjemmet hvor den jødiske 
kvinnen, Rina Debash, bodde. Kvinnen bare stirret ut i rommet. Pleieren fortalte at hun 
ikke hadde kommunisert med noen på flere år, hun var langt inne i en verden hvor de 
ikke kunne nå henne. Gerbi gav henne sjokolade og andre gaver. Hun reagerte ikke. Men 
så tok han opp et lite gullsmykke med det hebraiske ordet Shaddai (Den Allmektige) og 
hengte det om halsen på henne. Da så hun opp på ham og spurte: «Hva er det?» Han 
fortalte henne det. Hun var rolig en liten stund. Så spurte hun: «Hvem er du sønn til?» 
«Jeg er sønn av Dina,» svarte han. «Hun med en nese som en potet?» spurte den gamle. 
(Det var en treffende beskrivelse av moren.) Så snakket han til henne om de jødiske 
høytidene. Det så ut som om hun var glidd tilbake til sin lukkede verden. Men nei. Gerbi 
hadde hoppet over sukkot, løvhyttefesten, og den gamle rettet på ham. Så sa hun: «Jeg 
vil bli med deg. Jeg vil til Palestina.» Gerbi lovte å gjøre alt han kunne for å få henne ut.

Men det tok tid. Først 7. oktober 2003 forlot den siste jøden Libya, på vei til Italia. 
Der levde hun ikke mer enn en måned. Men liket ble fløyet til Israel, hvor hun ble be-
gravd i nærheten av Petah Tikva. Så nå er det ingen jøde igjen i Libya.

Er jødene flyktninger?

Mange benekter at jødene som dro fra de arabiske landene, er flyktninger. «De fleste 
reiste frivillig,» sier man. Det påpekes også at jødene var meget velkomne i Israel, og 
dermed ikke kan regnes som flyktninger.

Det blir for enkelt å avvise jødene som flyktninger med slike argumenter. Dersom 
vi ser på flyttestrømmene ut av det enkelte arabiske landet, ser vi at det oftest var for-
holdene i det daværende, arabiske hjemlandet som avgjorde når de jødiske flyktningene 
kom. For mange av jødene i de arabiske landene var det ikke noen sterk ideologisk eller 
religiøs motivasjon som alene drev dem til Israel. Jødene i Algerie flyktet ikke så lenge de 

«Å akseptere at flyktnin-

gene kommer tilbake 

vil bety ødeleggelse av 

Israel som en uavhengig, 

demokratisk jødisk stat.»

Ariel Sharon, tidligere 

statsminister.

«Palestinerne må oppgi 

kravet om å vende tilbake 

til Israel.»

Sallah Tarif, israelsk druser 

og tidligere minister for Ap.

«De arabiske statene ønsker 

ikke å løse flyktninge-prob-

lemet. De ønsker å holde 

det som et åpent sår, som 

fornærmelse mot FN og 

som et våpen mot Israel. 

Arabiske ledere er uinteres-

sert i om flyktningene lever 

eller dør.»

Ralph Garroway, tidligere 

leder av UNRWA, august 

1958. 

«Man kan ikke vente at 

Israel vil godta ubegrenset 

rett til å vende tilbake til 

dagens Israel.»

Bill Clinton, tidligere ameri-

kansk president.

«Er det ikke på tide at 

velstående araberland gjør 

det rette og bosetter flykt-

ningene blant sitt eget folk 

som snakker deres språk, 

har de samme verdiene og 

har felles kultur?»

Joseph Farah, arabisk-

amerikansk skribent. 
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kunne ha det forholdsvis trygt under fransk styre. De fleste jødene i Egypt flyktet ikke 
før forholdene ble verre enn tidligere i forbindelse med krigen i 1956.

Jødene ble presset ut av den arabiske verden. Det var trusler mot den jødiske mino-
riteten fra regjeringshold. Det var en rekke pogromer i jødeghettoene, og man visste aldri 

når den neste kom og hvor alvorlig den ville bli. Det var 
stadig trakassering fra naboer. Det var følelsen av håpløs-
het med henblikk på framtiden. Jødene så ingen framtid 
i trygghet og likeverd for sine barn og barnebarn. Det var 
hovedgrunnen til at de flyktet.

Eiendom 

Et annet forhold som understreker at jødene var flykt-
ninger, er at de aller fleste forlot sitt tidligere arabiske 
hjemland med minimal eiendom. De fleste kom bare i 
det de kunne bære med seg, selv om en stor del av jødene 
i arabiske land hadde vært velstående. (De hadde hatt 

forholdsvis gode muligheter under de europeiske kolonimaktenes styre.) 
Så sent som i mai 2008 ble det bekreftet at Egypt fremdeles opprettholder sitt gamle 

standpunkt om at de jødiske flyktningene derfra ikke skal ha noen erstatning for eien-
dommene de etterlot. En gruppe eldre jøder med bakgrunn fra Egypt planla en tur for å 
vise sine barn og barnebarn hvor de kom fra, vise dem sin barndoms gater. Det var en helt 
uskyldig tur uten baktanker. Men i en egyptisk TV-sending ble de beskyldt for å komme 
for å skaffe dokumentasjon på sine gamle eiendeler og kreve sine eiendommer tilbake. 
Etter reportasjen våget ingen hoteller i Kairo å gi dem rom, så turen måtte avlyses.

Da Israel og Egypt skulle forhandle om fredsavtale på 1970-tallet, nektet Egypt å 
drøfte seriøst erstatninger til jødiske flyktninger fra Egypt. Og ikke bare det: Tross dette 
fikk Egypts daværende president, Anwar Sadat, Nobels fredspris for den avtalen som ble 
inngått, en avtale som altså innebar at jødiske flyktninger ikke skulle få noen erstatning. 
Historien fra mai 2008 understreker at «ingen erstatning» fremdeles er Egypts syn på 
saken. Samtidig går de samme egypterne inn for at Israel skal betale full erstatning til alle 
palestinere som flyktet fra Israel i 1948. Dette er i beste fall dobbeltmoral.

Presset fortsatte

Man kan krangle i det uendelige om hvorvidt jødene behøvde å flykte i 1948 og årene 
like etter, og hva som drev dem. Det kan argumenteres for at flukten hadde ulike årsaker 
i ulike land. 

Men vi ser at da den første store fluktbølgen var over, fortsatte presset mot de jødene 
som hadde bevist sin lojalitet ved å bli igjen. Volden fortsatte, diskrimineringen fortsatte, 
trakasseringen fortsatte. Derfor har, som vi har sett, praktisk talt alle jøder som ikke 
forlot de arabiske landene i første omgang, gjort det siden. De forhåpningene de kan ha 
hatt som gjorde at de ble værende, slo ikke til. 

Den naturlige konklusjonen er at jøder ikke hadde noen framtid i arabiske land. 
Dagens situasjon for minoriteter i arabiske land (se artikkel på side 54), viser at jødene 
ikke har noen framtid som minoritet i arabiske land nå heller.

Jødene så ingen framtid i  

trygghet og likeverd for sine 

barn og barnebarn i arabiske 

land. Det var hovedgrunnen til 

at de flyktet.
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Er Israel en europeisk settlerstat?
Nils A. Butenschøn 
er førsteamanuensis i 
internasjonal politikk 
ved Norsk Senter for 
Menneskerettigheter og 
Institutt for statsviten-
skap, Universitetet i Oslo. 
Han har i mange år vært 
en aktiv støttespiller for 
araberne i deres kamp mot 
Israel. 
Butenschøn utgav i 
1984 en bok som heter 
Drømmen om Israel. En 
av Butenschøns hoved-
påstander er at Israel er 
en europeisk settlerstat av 
tilsvarende type som Sør-
Afrika, Amerika, Australia 
m. fl., og at konflikten da 
blir mellom en europeisk 
settlerbefolkning (jødene) 
og de innfødte (araberne, 
palestinerne). Dette 
forhindrer ikke at han, i 
sin egen bok (på side 289), 
har tatt med en grafisk 
framstilling (gjengitt her) 
som viser at av jødene i 
Israel i 1975 var 1,63 mil-
lioner «orientalske» (stort 
sett fra arabiske land), 
mens bare 1,33 mill. var 
europeiske. Oversikten 
viser også at det store 
flertallet av de oriental-
ske jødene befinner seg i 
Israel. Dermed bekrefter 
Butenschøn jo det som 
er nesten helt ukjent i 
norsk debatt, men som er 
hovedtemaet her i dette 
kapittelet: Nesten alle 
jøder har flyktet fra det 
arabiske og muslimske 
området. 
Siden Butenschøn utgav 
denne boka har over én 
million jøder reist fra det 
tidligere Sovjetunionen 

til Israel. Det har økt 
andelen av europeiske 
jøder, selv om deler av det 
tidligere Sovjetunionen var 
områder med muslimsk 
flertall. Nå er antallet 
orientalske og europeiske 
jøder i Israel nokså likt. I 
Israel blir for øvrig skillet 
mellom europeiske og 

orientalske jøder stadig 
mindre relevant. For over 
20 prosent er ekteskapene 
inngåes på tvers av disse 
skillelinjene. 
Men det gjelder fremdeles 
at flere jøder har flyktet 
fra arabiske land enn 
arabere fra Israel. Regner 
vi med hele det muslimske 

området, er det mange 
flere jødiske flyktninger. 
Og regner vi med jødiske 
flyktninger fra resten 
av verden, er det helt 
overveldende at jødene vil 
tjene stort på et rettferdig 
erstatningsoppgjør.

Faksimle av side 289 i Nils A. Butenschøns bok Drømmen om Israel.
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«Rett til å vende tilbake» betyr slutt på Israel 

Vi har sett hvilken skjebne jødene har lidd i de arabiske land gjennom århundrene før 
1948 (se forrige artikkel). I denne artikkelen har vi sett hvordan nesten alle jødene har 
forlatt de arabiske land fra 1940-tallet og utover, og at nesten ingen flytter tilbake dit.

Til tross for dette mener de fleste araberne og deres støttespillere i Europa og Norge, 
at jødene ikke har rett til å ha et land hvor de er i flertall. Jødene skal tilbake til den si-
tuasjonen de har levd i gjennom århundrer – som en hjelpeløs minoritet, til enhver tid 
avhengig av den nåde et flertall måtte finne det for godt å gi dem - situasjonen de var i 
gjennom nesten to tusen år fram til 1948.

Riktignok sier enkelte av palestinernes støttespillere at de også støtter Israels rett til 
å leve, men de støtter samtidig «rett til å vende tilbake» for palestinerne. Da støtter de i 
realiteten et «Israel» med arabisk flertall, et «Israel» hvor jødene ikke lenger kan styre seg 
selv, og en verden hvor jødene ikke har et eneste land å flykte til som alltid vil ta i mot 
dem. 

Tilbakevendingskravet innebærer at Palestina-araberne vil overta sine gamle eien-
dommer i det som i dag er selve Israel. På disse eiendommene bor det nå jøder, slik 
det bor arabere, polakker osv. i de husene jøder flyktet fra. Det skal ikke bare være de 
700.000 palestinerne som i sin tid flyktet som skal ha «rett til å vende tilbake». Nei, alle 
deres etterkommere (fire til seks millioner i alt) skal også ha denne «retten». Dette er en 
«rett» som ingen andre flyktninger fra den tiden har, aller minst jødene som bare har 
forfølgelse og diskriminering å «vende tilbake» til, selv om de skulle ha fått lov til det.

Det er en hån mot vanlig logikk å si at man støtter både jødenes rett til å ha en stat 
og samtidig en «rett» for palestinerne til å vende tilbake til selve Israel. Palestina-araberne 
har antakelig verdens raskeste befolkningsvekst. Mange frykter at jødene i Israel vil miste 
flertallet i løpet av ikke så mange år bare ut fra veksten i den arabiske befolkningen som 
er i Israel allerede. Alle kan forstå at dersom Palestina-araberne som flyktet i 1948 og 
deres etterkommere får vende tilbake til Israel, er det slutt på jødisk flertall på få år.

For mye at de har fått et fylke?
Jødene er jaget fra Polen 
og andre land i Europa. 
Og ganske spesielt er de 
jaget fra nesten samtlige 
arabiske land, som vi ser i 
dette kapittelet.
Dette omtales lite i 

skolebøker, bakgrunnspro-
grammer og leksika. Det 
er tydeligvis ikke verd å 
nevne at jøder blir jaget. 
Men at disse jødene har 
fått et område som er min-
dre enn Nord-Trøndelag 

fylke, så de har et sted å 
være og styre seg selv, det 
er visst verdens største 
problem.
Hvis et land på størrelse 
med et fylke er for mye 
for et folk som er jaget fra 

nesten hele verden, må jo 
konklusjonen bli at Hitler 
hadde rett: Skorsteinen er 
den naturlige løsningen 
for jødene.

I desember 1941 dro den 

gamle elvebåten Struma ut 

fra Europa med kurs for 

Palestina. Ombord var det 

775 sjeler, mennesker på 

desperat flukt fra Hitlers 

mareritt. 

Men like før andre  

verdenskrig begynte hadde 

Storbritannia funnet det 

rett å stenge Palestina  

 nesten fullstendig for 

jødisk innvandring. Det 

bidro til at mange jøder 

omkom.

Gamle Struma kom ikke 

så langt som til Palestina. 

Båten fikk motorstopp, og 

ble tauet inn til Istanbul.

Der fikk ingen gå i land. 

Og ingen fikk levere noe 

til dem som var i båten, 

verken mat, vann eller 

medisiner. De syke og 

sårede fikk ingen medisinsk 

behandling.

Ingen ville ta imot båten, så 

den hadde ikke noe sted å 

dra. Uker senere ble båten 

tauet ut i Svartehavet og 

etterlatt der. Om natten ble 

den torpedert. En av de 775 

overlevde. Denne episoden 

forteller mer enn tykke 

bøker hvor viktig det er at 

det finnes en jødisk stat 

som forfulgte jøder kan 

flykte til.



En utsending til Jemen
I 1910 ble Shmuel Yavnieli, en pioner, skribent og barndomsvenn av David Ben-Gurion, sent for å 

fortelle om den nye innvandringen til Eretz Israel til jødene i Jemen. Fra Avraham Ya’ari: «Journeys 

to Eretz Israel,» 1946.

Den femtende i måneden Kislev dro jeg fra Jaffa… Målet var å gi våre israelittiske brødre 
som bor i det fjerne Jemen nyheter fra Eretz Israel, nyheter om fornyelse, nyheter om 
landet og arbeidet. Jeg tilbrakte to uker i Aden. Den tolvte i måneden Tevet dro jeg ut 
på min reise. (…)

Jeg reiste rundt i Jemen i fire måneder, fulgt av en fast eller midlertidig tjener og 
av lokale jøder. Jeg red på et esel som jeg hadde kjøpt på begynnelsen av reisen. Jeg dro 
fra landsby til landsby og fra by til by. Jeg besøkte disse byene: Dalah, Ka’ataba, Ta’iz, 
Mavi’yah-Drach, Ib, Sedeh, Yerim, Demar, Sa’ana, Shiba’am, Imru’in og et stort antall 
landsbyer, til sammen omkring 40 steder i løpet av reisen.

På hvert sted, da jeg var blant jødene, flokket de lokale innbyggerne seg rundt meg, 
og jeg fortalte dem om Eretz Israel, om de nye bosetningene og den nasjonale bevegelse 
til Israels folk. De hørte på mine ord med glede og begeistring, og noen ganger ble vi – 
jeg og dem – høyt oppløftet i vår sjel og den hellige ånd. De spurte meg om Vestmuren, 
Rakels grav, graven til Shimon Bar Yohai. I stedet for å svare, spurte jeg dem: «Hvorfor 
spør dere etter graver, om døde stener? Spør etter det nyopprettede Zion, hvordan det går 
med Zions sønner, som immigrerte til landet fra landflyktighet for å leve der. Jeg kom-
mer med nyhet om forløsning for vårt land. Hvert grann av jord i vårt land som har blitt 
bearbeidet av hebraiske hender, har allerede blitt forløst! Landet har begynt å gi tilbake 
frukt til sine barn, sine arbeidere, og dette er et tegn for oss på at forløsningens dag er 
nær. Tiden har kommet for dere også til å våkne! «Jeg vil si til Norden: Gi dem hit, og 
til Syden: Hold dem ikke tilbake!» [Jes. 43:6]. De hørte ikke tomme fraser og løfter fra 
meg. I brevet som jeg sendte fra hovedstedene til landsbyene som lå i området, og som 
jeg leste opp på nesten hvert sted for det jødiske samfunnet, fortalte jeg dem om livet i 
Israels land.

I Zala var det jøder som stod på markedsplassen og solgte alt de eide til halv pris. De 
brøt tvert med landflyktigheten i all offentlighet. Kongen kontaktet jødene og advarte 
dem at de ikke fikk tillatelse til å forlate byen. De svarte at de ikke var bundet av ham, at 
de ikke var slaver, men frie menn! Da gav kongen ordre til å avholde en stor fest for dem, 
med slakt av flokker med sauer og okser, hvis de bare kunne bli overtalt til å bli. Men 
jødene avslo. Nei, de var ikke bekymret av uttalelsene til en eller annen Farao! De hadde 
fått et kall fra Israel, og til Israel skulle de dra! Da jødene dro fra byen, mistet kongen 
skattepengene de hadde betalt hvert år. I stort sinne gav kongen ordre til at ingen skulle 
kjøpe et hus som tilhørte en jøde. «La dem dra hvor de måtte ønske, men ikke med våre 
penger. De må forlate sine hus og dra.» Dette var en tøff smell. Mange av israelittene, 
spesielt de fattigste av dem, hadde satt sitt håp i å selge sine hus og dra til Israel for disse 
pengene. Men det skulle bli den siste smellen. Det er over. Til slutt drar de!

Malka og Hanna fra Jemen 

ser for første gang i livet, 

etter en øyeoperasjon på 

sykehuset i Haifa i oktober 

1949. (Foto: Teddy Brauner, 

GPO)

Jødiske flyktninger fra  

Jemen feirer sin første 

høytid i Israel i 1950. (Foto: 

Zoltan Kluger, GPO)
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Situasjonen for 
minoriteter i arabiske land
Odd Myrland

På slutten av forrige artikkel så vi at jødene raskt kan komme i mindretall i Israel dersom 
palestinerne får gjennomslag for sitt krav om «rett til å vende tilbake». Innflytting av 
minst fire millioner palestinere til Israel vil raskt føre til at jødene kommer tilbake til den 
tilværelsen de flyktet fra: En minoritet uten en eneste flekk på verdenskartet som de kan 
kalle sin egen.

Gjør det noe? Det er greit nok at de ikke alltid har hatt det så godt tidligere. Men 
år 2008 er ikke 1950 eller 1800. Vi må kunne tro at verden har gått framover, vil noen 
hevde. Det er ikke noen nevneverdig jødeforfølgelse i arabiske land i dag, påpekes det 
også.

Det siste er riktig. Men det skyldes jo, som vi har sett, at det praktisk talt ikke finnes 
jøder igjen der, nesten alle har flyktet. Dersom vi skal skape oss et inntrykk av jødenes 
framtidsutsikter som minoritet i arabisk område i det 21. århundret, må vi se på hvor-
dan andre minoriteter blir behandlet i det arabiske området generelt og det palestinske 
området spesielt. Vi får da et mer virkelighetsnært bilde av hvordan jødene vil få det i et 
«Israel» med arabisk flertall, eller en såkalt «enstatsløsning».

Sør-Sudan

Vi begynner blant araberne i Nord-Afrika. De muslimske herskerne i Nord-Sudan har 
ført en årelang krig mot kristne og animistiske minoriteter i Sør-Sudan. To millioner 
er døde og fire millioner er på flukt som følge av konflikten, fortalte daværende ut-
viklingsminister Hilde Frafjord Johnson til Stavanger Aftenblad 30. mai 2003. 

De fleste drepte er kristne og animister. Dette har foregått for våre øyne, og de 
færreste har brydd seg. De arabiske landene har helst tatt herskernes parti, for de er 
muslimer. 

Israelerne ser hva som venter dem om de mister sin stat, og de ser hvor mye verden 
bryr seg.

Darfur

I Darfur er konflikten mellom ulike typer muslimer. Konfliktgrunnlaget er vel ikke så 
mye religion, mest livsstil og jord. Men uansett: Den muslimske, arabiske regjeringen 
bruker en arabisk milits til å gjennomføre meget brutal krigføring. USA kaller det for 
folkemord. Hundretusener er drept, hele millioner jaget.

Og verden bryr seg fint lite. Israelerne ser på det som skjer, og ser hvilken skjebne de 
selv kan få om de mister sin stat.

Kurdere

Alle argumentene som kan brukes for en palestinsk stat, gjelder i enda langt større grad 
for kurderne. De er muslimer slik som de fleste araberne, men de er et eget folk med et 

I juli 2008 feiret arabere 

løslatelsen av «helten» 

Samir Kuntar. Den libane-

siske terroristen ble satt 

fri i en fangeutveksling 

mellom Israel og Hizbol-

lah, hvor det viste seg at de 

to israelske soldatene ble 

utlevert i kister. 

Kuntar gjorde seg fortjent 

til sin heltestatus i den 

arabiske verden da han 

gjennomførte et brutalt 

terrorangrep i Israel i 1979. 

Han smadret blant annet 

hodet til en fire år gammel 

jente ved gjentatte slag 

med sitt gevær.

En britisk diplomat i  

Jerusalem i 1841, W. L. 

Young, skrev en rapport. 

Der nevner han flere 

eksempler på opprørende 

behandling fra muslimsk 

side av jøder og kristne.  

For det meste blir muslim-

ske forbrytere ikke straffet, 

skriver han. De muslimske 

myndighetene reagerer 

svakt, og har en naturlig 

motvilje mot å straffe sine 

trosfeller.

Det er slik fremdeles. Ingen 

palestinsk terrorist har fått 

noen seriøs straff for noe 

han har gjort mot israelske 

jøder. For å unngå at israel-

erne skal arrestere dem, 

blir de dømt til lange feng-

selsstraffer og får beskyt-

telse i fengsel av og til. Men 

stort sett kan terrorister gå 

ganske fritt omkring, og de 

er mer ansett som helter 

enn noe annet.
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eget språk. De bor spredt i flere land, de fleste i Tyrkia, Irak, Iran og Syria. I lange period-
er har kurderne ikke fått noen opplæring på sitt eget språk, og ikke fått ha massemedier 
på sitt eget språk. Tyrkia har til og med nektet at de fantes, og har kalt dem fjelltyrkere. 
Tyrkia har ført en brutal krig mot kurderne, med titusener av drepte. 

Saddam Husseins Irak gjennomførte i 1986-89 den såkalte Anfal-kampanjen hvor 
det er anslått at 100-200.000 kurdere ble drept. Bortsett fra protester fra noen amerikan-
ske senatorer, var verden taus. De arabiske land støttet aksjonen.

Jødene ser hvordan en minoritet, som til og med er muslimsk, blir behandlet i Midt-
østen. De ser at verden ikke bryr seg. 

Irak

Før den amerikanske invasjonen i 2003, mens Saddam Hussein styrte, hadde den sunni-
muslimske minoriteten nesten all makt. Shia-muslimene (som utgjør flertallet i be-
folkningen) og kurderne var fattige og undertrykte. Kurderne fikk riktignok noe som i 
praksis var nesten en egen stat i Nord-Irak fra 1991 av, beskyttet av amerikanerne.

Bush-administrasjonen har forsøkt å få til et demo-
krati i Irak. Det betyr at shia-muslimene, som er i fler-
tall i Irak, vil få vesentlig mer å si, og sunni-muslimene 
mister sitt hegemoni. Mange sunni-muslimer frykter vel 
kanskje også at de skal bli undertrykket slik de andre 
gruppene var tidligere. 

Disse forholdene har ført til en omfattende intern 
uro i Irak, og titusener (kanskje hundretusener) er drept 
de siste fem årene. Over to millioner irakere har flyktet 
til nabolandene, og et lignende antall er drevet på flukt 
internt i landet.

Det kommer kanskje ikke så veldig tydelig fram her 
hjemme at det dreier seg om en storstilt etnisk rensning. 
Sunni-muslimer bruker vold for å jage shia-muslimer til shia-områder, shiaer jager sunni-
muslimer, og begge grupper jager kurderne til det kurdiske området. 

Og alle jager de kristne, som ikke har noen kristne områder å flykte til. En ufor-
holdsmessig stor del av de irakerne som har flyktet til nabolandene Syria og Jordan, er 
kristne. Og verden i alminnelighet, og de kristne kirkene i særdeleshet, viser svært liten 
interesse for «kristne brødre og søstre», som de ellers snakker så salvelsesfullt om når det 
kan brukes mot Israel. Jødene ser hva som venter dem hvis de mister sin stat.

Kopterne i Egypt

Seks til ti prosent av den egyptiske befolkningen (tallene er usikre) er kristne, de fleste 
tilhører den koptiske kirken. Når vi leser reportasjer om kopternes situasjon, kjenner vi 
igjen Omar-paktens ord og måten jødene er blitt behandlet på i arabiske land (se artik-
kel på side 34). Selv om dagens Egypt i prinsippet skal være sekulært, preger de gamle 
reglene hvordan lovene er og særlig måten lovene praktiseres på. 

Talsmenn for kopterne beskriver en systematisk diskriminering av den kristne mi-
noriteten i Egypt. De blir nektet adgang til høyere stillinger og er dårlig representert i 
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Når det ikke er noen  

nevneverdig jødeforfølgelse i 

arabiske land i dag, skyldes det 

at det nesten ikke finnes jøder 

igjen der.



parlamentet. Ingen kopter har adgang til å studere på Al-Azhar-universitetet, selv om det 
drives av skattepenger også fra kopterne. Staten støtter byggingen av mange moskeer, 
men de siste førti årene har ikke en eneste kirke fått økonomisk støtte. Det er nesten 
umulig å få tillatelse til å bygge noen kirke, selv om de kristne skal betale kirken fullt ut 
med egne penger. Det er også en omfattende prosess bare få tillatelse til å vedlikeholde 
kirkene. (Sammenlign Omar-pakten på side 34 og 35: Ikke tillatt å bygge eller reparere 
gudshus.) Det er ikke slike hindringer for moskeer.

Kopternes historie og kultur er oversett i undervisningen. Det er hele tiden folk som 
tar til orde for å gjeninnføre ekstra-skatten for dhimmier, at dhimmier ikke skal få være 
med i statsledelsen og ikke ha verneplikt. Koptere har problemer på arbeidsmarkedet. 
Mange arbeidsgivere vil ikke ansette «vantro». Kopterne utsettes rett som det er for vold 
fra islamister. Det meste er små episoder. Men i angrep i 2000-2001 i El Kosheh ble 21 
koptere og 1 muslim drept. Egypterne som konverterer fra andre religioner til islam, får 
ingen problemer. Men de som konverterer fra islam til kristendommen, blir forfulgt, 
ikke bare privat av muslimer, men de blir også ofte arrestert og torturert av den nasjonale 
sikkerhetstjenesten for å få dem til å gå tilbake til islam. 

Dette er slik kopterne beskriver sin tilværelse under et forholdsvis moderat og seku-
lært styre. Men ingen vet når islamister får makten i Egypt. Da er det tilbake til dhimmi-
reglene (som i prinsippet gjelder like mye for kristne og jøder).

Palestinerne

Nå vil kanskje noen si: Javel, det er ikke noen spøk å være minoritet i en rekke arabiske 
land. Men med palestinerne er det annerledes. De er mer opplyste.

Til det er å si at det dessverre ikke er noe som tyder på det, selv om de har høyt 
utdanningsnivå. Vi skal nå holde utenfor all vold av alle slag mellom jødene i Israel og 
palestinerne, begge veier, og se litt på annen vold i de selvstyrte palestinske områdene på 
Vestbredden og Gaza-stripen.

De siste årene har det vært en lang rekke voldelige trefninger mellom de to største 
partiene i de palestinske områdene, Hamas (islamister) og Fatah (det største partiet i 
PLO, som Arafat i sin tid ledet og som nå ledes av president Mahmoud Abbas, også kalt 
Abu Mazen). Hundrevis av mennesker er drept i trefningene. Hvordan det ville ha gått 
hvis ikke Israel hadde vært i nærheten og holdt såpass kontroll som de gjør, kan enhver 
tenke seg.

Også den kristne minoriteten blir offer for utstrakt vold, diskriminering og plynd-
ring. I oktober 2007 ble en ung kristenleder på Gaza-stripen henrettet av ukjente gjer-
ningsmenn. Hamas-regimet som kontrollerer området har ikke arrestert eller siktet noen 
gjerningsmenn.

I september 2005 ble den kristne landsbyen Taibeh øst for Ramallah angrepet av 
muslimer fra en nabolandsby. 15 muslimske ungdommer brukte bensinbomber mot 
åtte hus og skadet flere hus på andre måter, banket opp folk og ødela biler. En statue av 
jomfru Maria ble også ødelagt.  

Bakgrunnen var at en 23 år gammel muslimsk kvinne fra nabolandsbyen Dir Jarir 
hadde hatt et seksuelt forhold til sin kristne sjef, som eide et skredderverksted. Hun ble 
gravid i mars 2005. Da hennes familie fant ut det, ble hun først stengt inne og slått. 

Det finnes få gode statistik-

ker som viser utflyttingen 

av kristne fra områder 

kontrollert av de palestin-

ske selvstyremyndighetene, 

men det er gjort en del 

anslag. I følge palestineren  

Ibrahim Kandelaft, en 

tidligere medarbeider av 

Yasser Arafat, sank antall 

kristne på Vestbredden fra 

35.000 i 1997 til 25.000 i 

2002. I Gaza sank tallet fra 

2.500 til 2.000.

Betlehem er blant de 

områdene med størst 

prosentvis nedgang i 

kristne. Under den britiske 

mandatperioden skal 

de kristne ha utgjort 80 

prosent av innbyggerne i 

byen. En israelsk regjering-

srapport fra 1997 hevdet 

at antallet kristne da var 

redusert til 20 prosent. Det 

samme tallet ble brukt i 

en palestina-arabisk men-

neskerettighetsrapport fra 

1998, utarbeidet av The 

Palestinian Human Rights 

Monitoring Group (PHRMG).
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Så ble hun myrdet, av sin egen familie. (Det er forbudt 
for muslimske kvinner å ha seksuell omgang med ikke-
muslimske menn.) Mannlige slektninger av den drepte 
kvinnen skulle (i tradisjonell stil) ta «hevn» også mot 
mannen. Og tydeligvis ikke bare mot ham, men også 
mot hans slektninger og hans landsby. 

Familien til den drepte kvinnen, som altså var de 
som «tok hevn», sier at den kristne sjefen hadde voldtatt 
kvinnen. Det er vel vanskelig for utenforstående å si noe 
bestemt om hva som skjedde mellom de to. Men dersom 
det skulle være sant at det var en voldtekt, gjør jo det 
drapet på kvinnen enda mer opprørende. Uansett var de 
andre kristne som fikk sin eiendom ødelagt, uskyldige. – 
De kristne flyktet unna, så de reddet sine egne liv.

Da hærverket mot den kristne landsbyen begynte, 
gikk det lenge før palestinske politifolk innfant seg. De 
skylder på at de måtte ha tillatelse fra Israel for å bevege 
seg fra Ramallah til landsbyen. De kristne godtar delvis 
den forklaringen. Men Israel har i hvert fall ikke skylden 
for at gjerningsmennene ble satt fri etter få timer, mens 
den kristne forretningsmannen ble holdt fengslet i dage-
vis og ble, i følge familien, slått flere ganger.

Den kristne tv-journalisten Samir Qumsieh fra Bet-
lehem forteller om hundrevis av angrep mot det kristne 
samfunnet de siste årene, inkludert mord, voldtekt og 
utpressing. De vanligste overgrepene blir foretatt av det 
Qumsieh kaller «den muslimske land-mafiaen». Kristne 
som eier jord eller boliger, blir truet. Hensikten er å pres-
se dem bort fra deres eiendom. 

Blant de mange episodene av angrep på kristne, var 
en av de verste i 2002, da muslimer myrdet to søstre på 
17 og 19 år av Amre-familien. Jentene ble skutt og drept 
av væpnede menn med tilknytning til det palestinske styret. Grunnen skulle være at de 
var prostituerte. Men de ble obdusert, og obduksjonen viste to ting: For det første var de 
jomfruer. For det andre var de blant annet blitt torturert ved at tente sigaretter ble brukt 
mot deres kjønnsdeler før de ble drept.

Plaget «nesten hver dag»
Italieneren Pierbattista Pizzaballa er overhodet for den katolske fransiskanerordenen i 
Jerusalem, med tittelen Vokter av Det hellige land. Hans institusjon har voktet kirkens 
eiendom i syv hundre år. Pizzaballa snakker hebraisk og forstår arabisk.

4. september 2005 snakket han med Lorenzo Cremonesi, som er Jerusalem-korres-
pondent for Corriere della Sera. Her er, fritt gjengitt, noe av det han sa: Svært ofte, 
«nesten hver dag», blir det kristne samfunnet plaget av islamske ekstremister i denne 

De kristne palestinerne i 

de palestinsk-kontrollerte 

områdene har gjentatte 

ganger blitt offer for vold 

og utpressing av muslimske 

palestinere.  

(Illustrasjonsfoto: Moshe 

Milner, GPO)
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regionen. Det palestinske styret gjør lite eller ingenting for å straffe dem som plager de 
kristne. Noen ganger deltar politiagentene til Mahmoud Abbas aktivt i angrepene, selv 
om de jo skulle forsvare innbyggerne.

Pizzaballah har en liste over 93 tilfeller av ulike slag med urett mot kristne i Betle-
hem-området fra 2000 til 2004. Ifølge Elisa Pinna, som er ekspert på internasjonale reli-
giøse spørsmål for nyhetsbyåret ANSA, kom vendepunktet da islamsk fundamentalisme 
ble innført i den andre intifadaen. Overalt, også i områder som før var rent kristne, blir 
lyden av kirkeklokkene overdøvet av de kraftige høyttalerne fra moskeene. Det gjelder for 
eksempel i den mest kjente kirken i de palestinske områdene, Fødselskirken i Betlehem. 

Tidligere var den palestinske bevegelsen vesentlig nasjonal, og kristne deltok sterkt 
i den (terror-ledere som George Habbas, Wadi Haddad, George Hawatmeh, mer mo-
derate som Hanan Ashrawi, Hanna Seniora og Afif Safia). De kristne er blitt enda mer 
utsatt etter at Yasser Arafat døde.

Kristne som ikke misjonerer, får generelt være noenlunde i fred – men av og til skjer 
slike episoder som vi nettopp har sett. Men den som hjelper en muslim til å konvertere 
til kristen tro (eller en annen ikke-muslimsk religion), får store problemer, dels med 
myndighetene, ofte enda mer i forhold til en uoffisiell justis hvor islamister bruker vold 
og trakassering. Det gjelder i høyeste grad også den muslimen som skifter tro. Etter 
muslimsk lære skal han drepes, og det er i utgangspunktet hans families plikt å utføre 
drapet. Og dersom man ikke går så langt, blir det i hvert fall en omfattende trakassering 
og ofte vold.

Dette er typisk for hvordan religiøse minoriteter har hatt det i store deler av den 
muslimske tiden. Det gjelder både jøder og kristne. Og, ikke mindre viktig: Dette er den 
skjebnen jødene vil få i nye århundrer hvis «retten til å vende tilbake» for de arabiske 
flyktningene fra 1948 får gjennomslag. 

Nødhavn for nordmenn og jøder

I september 2005 trykte Jyllands-Posten 12 Muhammed-karikaturer. Etter hvert trykte 
en rekke aviser i en rekke land faksimiler av tegningene. I Norge ble de trykket av en 
rekke aviser, blant annet Dagbladet, Aftenposten og Stavanger Aftenblad. Men alt fokus ble 
vendt mot den lille, kristne avisen Magazinet, som også trykket en faksimile.

Tegningene førte til meget sterke reaksjoner i ara-
biske land. Disse landene har det felles at de er fattige 
(hvis de ikke har veldig mye olje per innbygger), kor-
rupte og mislykket. Men én ting er mange arabere gode 
til: Å bli «krenket». Denne «krenkelsen» og det «raseriet» 
som følger med den, fikk vi et glimt av. 

Siden en norsk avis (i virkeligheten flere) hadde 
trykket tegningene, ble Norge også rammet av arabernes 
raseri. Flere norske ambassader ble angrepet, selv om den 
norske regjeringen kritiserte Magazinet. Ikke nok med 
det. Nordmenn, som ved sine handlinger og ord hadde 
tatt palestinernes parti og var sterkt imot Israel og imot 
det Magazinet-redaktør Vebjørn Selbekk står for på de 

I 1853 ble en jødisk rab-

biner i Mosul, Irak, beskyldt 

for at han hadde kommet 

med «respektløse  

karakteristikker» av  

profeten Muhammed fire 

år tidligere! Det ble retts-

sak. Dommeren var ansatt 

av tyrkerne som styrte 

det osmanske riket. Han 

bestemte at rabbineren 

skulle straffes, men ikke 

med døden.

Det førte til stor oppstan-

delse blant muslimske 

lærde. De beskyldte dom-

meren for å være bestukket 

av jødene. De forlangte at 

rabbineren skulle bli over-

gitt til dem for at de kunne 

«vaske sine hender i hans 

blod». De truet med å bryte 

seg inn i fengslet.

Dommeren ble redd og 

skrev under på dødsdom-

men. Men en slik dødsdom 

måtte bekreftes av de 

tyrkiske myndighetene i 

Konstantinopel (Istanbul). 

De forlangte jøden sendt til 

Konstantinopel. 

Så han slapp unna å bli 

drept, i hvert fall. Men i 

mange tilfeller tok mus-

limene loven i egne hender. 

Denne saken ble kjent fordi 

britiske diplomater omtalte 

den.
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Siden en norsk avis hadde 

trykket Muhammed- 

karikaturene ble nordmenn 

som er vennligsinnede overfor 

palestinere og muslimer truet 

på livet på Gaza-stripen og 

Vestbredden.



fleste felter, ble også angrepet. De norske hjelpearbeiderne på Gaza-stripen ble truet på 
livet og måtte flykte fra «sine egne» til trygghet hos fienden, Israel, bare fordi er norske. 

Norske observatører i den internasjonale observa-
tørstyrken i Hebron (TIPH) var der av en eneste grunn: 
For å beskytte og støtte palestinerne mot israelske jøder 
etter invitasjon av palestinerne selv. De ble truet på li-
vet, og måtte be israelske soldater (som mange av dem er 
negative til) om å komme og redde dem fra å bli drept 
av deres «venner». Den eneste grunnen var at de var nor-
ske. 

Denne gangen var det nordmenn som trengte Israel 
som nødhavn, både fra Vestbredden og fra Gaza. An-
tallet dansker og nordmenn er ellers så lite i de berørte 
muslimske land at det har gått greit å få dem bort. 

Jødenes erfaringer

Disse erfaringene vil nok ikke gjøre slutt på påstandene om at Israel er helt unødvendig. 
Men det er ikke nytt at muslimer blir «krenket» og blir rasende. Det nye er bare at det 
rammer oss her langt borte i Skandinavia. Det er slik jødene har hatt det i den arabiske 
verden: Rolige og fredelige perioder, og så plutselig ble de beskyldt for å ha drept et barn 
og brukt blodet i påskebrødet, for å ha spottet profeten (det var nok at en muslim påstod 
å ha hørt det), eller andre ting. Eller så skal de «straffes» for noe helt andre jøder gjør i 
andre deler av verden. Noen ganger rammer «straffen» hele det jødiske folket i muslim-
ske land, som når arabiske land skulle hevne seg på «sine» jøder for det europeiske jøder 
gjorde i Israel.

Mye å hevne

Som vi har sett, er mange arabere generelt flinke til å bli krenket. Og de har god hukom-
melse. De tar stadig opp den uretten de opplevde fra korsfarerne for mange hundre år 
siden. – Det teller i den forbindelsen ingenting at arabere erobret det kristne Spania, at de 
forsøkte å ta Østerrike, at de ødela hele det kristne Nord-Afrika (vest for Egypt), osv. Den 
«urett» de mener har rammet dem, skal hevnes uavhengig av hva de selv måtte ha gjort.

La oss tenke oss at det lykkes araberne å ødelegge staten Israel og jødene kommer 
tilbake til sin tidligere status som minoritet overalt. Men det vil jo da være et faktum at 
en moderne israelsk stat har eksistert, og i denne tiden er det skjedd ufattelig mye som 
araberne etter sin egen logikk har å hevne. Overlevende jøder vil rimeligvis bli utsatt for 
hevn i århundrer for hva jødene i Israel måtte ha gjort. Og det vil neppe nytte for jødene 
å flykte til Europa. Tvert imot: Et stadig større antall jøder i Europa planlegger seriøst å 
flytte til Israel. For etter hvert som det blir stadig flere muslimer her, blir jødene stadig 
mer utsatt for muslimers «hevn» i Europa også.

Hadith: Drep jødene

Det sies av og til at jødene ikke er blitt behandlet verre enn andre ikke-muslimer i den 
muslimske verden. Det er noe i det. Noen ganger ble jøder og kristne behandlet likt, 

JØDENE HAR RETT TIL LANDET | 59

Forsiden av VG Nett på 

ettermiddagen 8. februar 

2006. Norske observatører 
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livet til trygghet i Israel.



noen ganger ble den ene gruppen behandlet dårligere enn den andre. I Tyrkia er hun-
dretusener av kristne drept og jaget bort siden år 1900, mens jødene er blitt forholdsvis 
bra behandlet, for eksempel. På den andre siden er det bare jøder som er totalt utestengt 
fra hele Saudi-Arabia.

Men på ett viktig og farlig punkt er jødene spesielt utsatt. Det finnes en gammel 
tradisjon om noe profeten Muhammed skal ha sagt som ikke står i Koranen, en såkalt 
hadith. Det finnes flere versjoner av dette utsagnet. En versjon er slik: «Timen [oppstan-
delsen] vil aldri komme før muslimene kjemper mot jødene. Muslimer vil gjøre ende på 
dem. Jødene vil gjemme seg bak steiner og trær som skal si: «O muslim, Guds tjener! Der 
er jøder bak meg, kom og drep dem.»»

Altså: I endetiden plikter muslimene å drepe alle jøder. Det er jo da uhyggelig at 
mange muslimer tror (som også mange kristne og mange jøder gjør) at vi nå lever i endeti-
den. Hamas, som jo vant det siste palestinske valget, har denne hadithen med i sin grunn-
lov, sitt charter (se art. 7 på side 136). Palestinian Media Watch har dokumentert at denne 
hadithen forkynnes i dagens palestinske moskeer. Det er altså tanker som er levende i den 
palestinske befolkningen, og i en gitt situasjon kan den bli forsøkt virkeliggjort.

Dette bør det også tas hensyn til når man skal avgjøre om jødene igjen bør bli i min-
dretall overalt i verden, ved «rett til og vende tilbake» eller ved en «énstatsløsning».

For mange muslimer står 

tanken om et oppgjør mot 

jødene sentralt i endetids-

forståelsen. (Illustrasjons-

foto) 
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Erstatning til jøder 
og erstatning til palestinere
Odd Myrland

Det kommer stadig fram som et krav at Israel må betale erstatning til palestinske flykt-
ninger. Men jødene kan ikke godta å betale erstatning til palestinerne, samtidig som de 
blir nektet erstatning for det de selv har mistet.

Store materielle tap

I tillegg til de seks millioner jøder som ble drept under Holocaust, ble også tre millioner 
overlevende fratatt det meste: Leiligheter, fast eiendom, bankkontoer, bedrifter, person-
lige eiendeler, forsikringsutbetalinger, gull og smykker, kunst, aksjer og andre verdipa-
pirer, penger i ulike valutaer osv. Totalt ble altså ni millioner jøder plyndret. Verdiene er 
anslått til mellom 1400 og 2000 milliarder kroner! Det er anslått at jødene totalt sett 
bare har fått igjen 20 prosent av det de ble fratatt av nazistene. 

Erstatninger fra Tyskland

I 1952 inngikk Israel og Vest-Tyskland en avtale om at tyskerne skulle betale erstatninger 
for Holocaust. Ikke for lidelse og død, men for noen av de tapte eiendelene. Pengene 
kom godt med for Israel den gangen. Men nå er avtalen et rent tap for Israel. Israel fikk 
den gangen 30 millioner tyske mark som en erstatning til de jødene som flyttet til Israel. 
Samtidig forpliktet Israel seg til å betale en ekstra støtte til dem. Denne støtten er nå 
mange ganger så stor som beløpet fra Vest-Tyskland til dette formålet.

Få tilbake eiendommer

I en rapport som ble lagt fram for den israelske regjeringen 19. april 2005, ble det an-
befalt at Israel skal støtte arbeidet med å få igjen jødisk eiendom fra sveitsiske banker og 
forsikringsselskaper, og dessuten å få igjen kunst som ble stjålet. Rapporten anbefaler 
også at Israel registrerer all jødisk eiendom som er blitt «stjålet, nasjonalisert og forlatt … 
når jøder dro fra sine opprinnelsesland fra 1933 og til i dag». 
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«Jødene bør opptre ydmykt»
«Jødene bør opptre  

ydmykt», er det noen som 
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De synes at de israelske 
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overfor Israel i FN og 

mange andre steder.

Vårt svar: Israels jøder 

skylder ikke verden noe.  

De har veldig mye til gode 

i et rettferdig erstatnings-

oppgjør. De trenger ikke å 

opptre mer ydmykt enn 

andre. 



Det dreier seg om enorme beløp i mange land – ikke minst arabiske og muslimske. 
De aller fleste jødene har forlatt disse landene, for det meste som rene flyktninger, altså 
uten å få noe særlig av eiendelene med seg.

I Øst-Europa har jøder fått igjen litt eiendom noen steder, særlig eiendom som 
de jødiske menighetene eide sammen (synagoger m.m.). Men i Polen og andre land er 
emnet meget følsomt, fordi det dreier seg om så store verdier. Det var over tre millioner 
jøder i Polen før krigen, ti prosent av befolkningen. I Warszawa var tretti prosent av 
befolkningen jøder. Dersom jødene skulle få erstatning for alt det alle disse eide, vil det 
bety enorme utgifter for Polen. I begynnelsen av år 2004 var fremdeles over én million 
Holocaust-overlevere i live verden over. Men når det nå er 60 år siden andre verdenskrig 
sluttet, minker tallet raskt av naturlige årsaker. 

Devaluere Holocaust?

Mange mener at jødene må sikre seg de eiendelene de har krav på. Men det er også noen 
som mener at det er best å bare la saken ligge. Blant dem er Shlomo Avineri, som er 
professor i politisk vitenskap ved Det hebraiske universitetet i Jerusalem. Hans bestefar 
bodde i et stort og fint hus noen kilometer fra dødsleiren Auschwitz i Polen. Etter krigen 
var nesten hele familien død. Avineri er den eneste lovlige arvingen som lever nå. Det bor 
heller ingen andre jøder i landsbyen lenger. Avineri mener at det vil ødelegge forholdet 
til Polen, ett av de mest vennlige landene i Europa, dersom jødene skal begynne å kreve 
de enorme eiendommene de etterlot. 

Andre jøder mener at dersom man begynner å snakke om penger i forbindelse med 
Holocaust, devaluerer man det hele. Holocaust er en så fryktelig og enestående tragedie 
at det ikke er riktig å blande penger inn i den, det er på en måte å trekke katastrofen ned 
på et nivå den ikke bør være.

Holocaust som yrke

Det er også et faktum, som mange beklager, at advokater og andre (mange av dem selv 
jøder) har tjent store penger på å føre rettssaker mot sveitsiske banker og andre for at det 
skal bli utbetalt penger jøder har krav på etter Holocaust. Men i flere tilfeller er lite av 

Det påpekes av og til at 

mange av dagens jøder 

stammer fra folk som har 

konvertert til jødedommen, 

og i liten eller ingen grad 

fra de opprinnelige Israels 

tolv stammer. Derfor blir 

det helt feil når det er 

snakk om at disse skal 

«vende tilbake» til Israel, 

sies det.

Til det er å si at for jødene 

er en som har konvert til 

jødenes tro en fullverdig 

jøde. På samme måte som 

barnebarna til en tysk inn-

vandrer til Norge ganske 

naturlig snakker om «våre 

fedre».

Men ikke mindre viktig er 

det at de som har  

diskriminert og forfulgt 

jøder, i Europa og i  

muslimske land, ikke har 

gjort noen forskjell på 

jødene etter deres genetikk. 

Derfor har alle jøder det 

samme kravet på samme 

beskyttelse i sitt eget land.
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«Et land uten folk»
Omkring 1880, da jødisk 
innvandring til Palestina 
begynte for alvor, var det 
vanlige slagord blant 
jødene «et folk uten land 
til et land uten folk». 
Mange har latterliggjort 
dette. Palestina var slett 
ikke folketomt i 1880.

I et leserbrev i Jerusalem 
Post i januar 2000 fortalte 
Benny Morris at i 1881 
var det i alt 457.000 men-
nesker i hele Palestina (det 
som i dag er Israel, Vest-
bredden og Gaza). Dette 
er tall som er godtatt av 
de fleste historikerne, 

skriver Morris. I dag er 
det over 10 millioner men-
nesker der. Det betyr at 
folketallet den gangen var 
mindre enn 5 % av dagens 
befolkning. Så landet var 
ikke tomt. Men det var jo 
ikke særlig fullt heller.
Morris skriver også at ca. 

en tredel av befolkningen 
bodde i byer i 1881. I 
Jerusalem bodde 30.000 
mennesker [fra andre 
kilder vet vi at jødene var 
den største gruppen der], 
i Gaza 19.000, i Haifa 
6.000 og i Jaffa 10.000.



pengene kommet de Holocaust-overlevende og deres etterkommere selv til gode. Noen 
spør seg om hele prosessen har gjort mer skade enn gagn.

Erstatninger til palestinere og jøder

I bakgrunnen ligger hele tiden spørsmålet om de palestinske flyktningene fra 1948 og 
erstatninger til dem for tapt eiendom. Mye av det de palestinske flyktningene dro fra, 
har israelske jøder overtatt. Det blir ofte framstilt som noe fryktelig stygt (jødene har 
«stjålet» landet). Men det er akkurat det samme som polakker, egyptere og mange andre 
folk (også nordmenn) gjorde med jødenes eiendom etter andre verdenskrig og siden når 
jødene flyktet etter at staten Israel ble opprettet i 1948. Også i utallige andre flyktninge-
tragedier verden over i århundrer har selvsagt de som ikke flyktet, overtatt eiendommene 
til dem som ble borte. For eksempel overtok russere naturligvis husene til finnene som 
flyktet fra Karelen under andre verdenskrig.

Mange israelere ønsker å dokumentere alle de kravene det jødiske folket har, og un-
derstreke at det må gjelde like regler for alle. Dersom israelerne skal betale palestinerne 
full erstatning hus for hus, tre for tre osv., må jødene 
forlange erstatninger etter nøyaktig de samme reglene – 
både i Europa, arabiske land og andre land som jødene 
har måttet flykte fra. Og det kan ikke være slik at de som 
dreper sine minoriteter, skal slippe billigere fra å betale 
erstatninger enn de som bare jager dem. Israel vil nok i 
så fall forlange full erstatning både for eiendommene til 
de levende og de døde. 

Det israelerne ikke kan godta, er at de skal betale 
erstatning til palestinerne, men ikke få erstatning for det 
de selv har mistet. 

En løsning på dette er at erstatningene til palestiner-
ne blir overtatt av verdenssamfunnet. Det var det opp-
legget president Clinton foreslo under forhandlingene i 
år 2000 før og like etter at den andre intifadaen brøt løs. 
Det ville bli mye billigere for Europa og de arabiske land 
enn en full erstatning til alle parter, fordi de da slipper å betale jødene det de egentlig har 
rett på. For jødene ville det være et tap sammenliknet med et fullt erstatningsoppgjør. Og 
skulle man ta hensyn også til lidelse og død, ville beløpene jødene har krav på sprenge alle 
rammer. Det palestinerne opplevde i 1948 (å flykte noen få mil innenfor samme språk- 
og kulturområde), er det som de heldige jødene i Europa slapp med.

Det minste man da må kunne forlange, er at Europa gir jødene en skikkelig takk 
hvis de går med på en slik ordning.

En full erstatning ville jødene – som gruppe – tjene stort på. Totalt sett skylder ikke 
jødene verden noe som helst. Tvert imot: Et rettferdig oppgjør må være den israelske 
finansministerens drøm.
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Jødehatets historie i Europa
Odd Myrland

Dette er en forkortet utgave av en artikkel som ligger på miff.no.

Hvorfor er jødene blitt så sterkt forfulgt opp gjennom historien? I denne artikkelen skal vi 
forsøke å belyse jødenes historie, særlig i Europa, og hvilke psykologiske mekanismer som 
har gjort jødene så utsatt. Vi skal ikke påstå at vi bringer det hele og fulle svaret på hvorfor 
det er jødehat. Men, i hvert fall: Vi vil forsøke å gi en bakgrunn ut fra historien.

Tvunget ut etter opprør

På Jesu tid var det romerne som styrte Israel. Jødene gjorde opprør. I år 70 ble opprøret 
slått ned. Hundretusener ble drept eller omkom av sult og sykdom, mange overlevende 
ble solgt som slaver. Et nytt, mislykket opprør ble slått ned i år 135. Jerusalem fikk et nytt 
navn. Det ble streng straff for jøder for å komme innenfor synsvidde av den hellige byen. 
Romerne la sterke begrensninger på jødenes religionsutøvelse i resten av landet. Mange 
jøder følte at de ble presset ut av landet sitt.

Det var ikke noe nytt at det bodde jøder i mange forskjellige land. Dels hadde jø-
der flyttet ut tidligere også. Og mange ikke-jøder gikk over til jødenes tro. Etter jødisk 
oppfatning blir disse menneskene ekte jøder. Utlendinger kan bli nordmenn ved å flytte 
hit. Ikke-jøder kan bli jøder ved å gå inn i jødisk tradisjon. De ber sine bønner, holder 
sabbaten og de jødiske høytidene, spiser bare mat som er kosher (godtatt av den jødiske 
tro), osv. Det finnes derfor ikke noen jødisk rase. Rasemessig varierer jødene fra folk som 
er blonde og blåøyde til helt svarte, med alle varianter i mellom. 

Jødene og romerkirken

Kristendommen ble statsreligion i Romerriket på 300-tallet, og ble etter hvert enerå-
dende. Jødene var mange steder den eneste religiøse minoriteten. Jødene var en fare for 
kirkens meningsmonopol. Kirken var alltid redd for «jødisk smitte», at folk tok over 
tanker og ideer fra jødene slik at noen av deres kristne oppfatninger ble justert. 

Da korstogene begynte på 1000-tallet, fulgte en fryktelig tid for jødene. Korstogene 
bestod av store hærer av soldater, bønder og andre fra ulike deler av Europa. De dro til 
det hellige landet, det nåværende Israel. De kristne korsfarerne ville befri dette landet fra 
muslimene, som styrte der. Men en rekke ganger overfalt korsfarere også jødenes områ-
der i Europa med plyndring og drap. 

Ghetto-tilværelsen 

På 1500-tallet ble diskrimineringen av jøder for alvor satt i system. Den katolske kirken 
stod bak. Luther, som levde på denne tiden, viste ikke noen kjærlighet til jødene han 
heller. Noe av det styggeste som er sagt om jøder, er det Luther som har sagt. Nå ble 
ghettoen innført for alvor. I Venezia i Italia ble det bestemt at jødene bare skulle ha lov til 
å bo innenfor tomta til et nedlagt støperi (ghetto). Snart ble jødene innestengt i ghettoer 
andre steder i Europa også. 
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Sammen med ghettoen gikk en systematisk diskriminering. Den varierte litt med 
tid og sted. Men her er noen regler som var i bruk. Ikke alle disse reglene gjaldt overalt 
hele tiden, og de ble ikke alltid håndhevet like strengt. Men de lå hele tiden som en trus-
sel i bakgrunnen.

- Jødene måtte ha klær som klart viste at de var jøder.
- Jøder og kristne hadde ikke lov til å omgås hverandre privat.
- Jøder måtte ikke eie jord.
- Jøder kunne ikke handle med nytt, bare med brukte ting.
- Jødiske leger kunne ikke behandle kristne pasienter.
- Jødene måtte betale store ekstraskatter.
- Jødene kunne ikke ha offentlige stillinger.
- Jødene fikk ikke bevege seg utenfor ghettoen hvor de bodde hvis de ikke hadde 

bestemte ærender.
Jødene fikk det altså verre da middelalderen tok slutt og andre mennesker fikk mer 

frihet og opplysning. Unntaket var Nederland. Den reformerte kristendomsformen der 
brukte Det gamle testamentet mye, og der ble jødene møtt med toleranse og respekt.

Årsaker til jødehatet

En hovedårsak til forfølgelse av jødene var behovet for en syndebukk. Udugelige her-
skere, generaler som hadde tapt en krig, upopulære geistlige med flere, kunne avlede 
misnøye ved å rette oppmerksomheten mot jødene. 

En populær anklage mot jødene var at de slakter et kristent barn for å bruke blodet 
av dette barnet i sine gudstjenester, fortrinnsvis i påsken. Denne beskyldningen har ram-
met jødene hundrevis av ganger, og nesten hver gang har 
den ført til store lidelser i det aktuelle området. Vi tren-
ger vel nesten ikke si at beskyldningen om ritualmord 
aldri noen gang er blitt bevist. 

Ut fra Bibelen hadde kristne ikke lov til å ta renter 
når de lånte ut penger (5. Mos 23:19-20). Men jøder 
kunne ta renter av ikke-jøder. Dermed var det åpnet for 
jødiske banker. Dette førte til at enkelte jøder ble rike, 
selv om kristne herskere ofte forsynte seg godt av fortje-
nesten. Selv om de fleste jødene fortsatt var meget fattige, førte det til misunnelse hos 
mange.

Jødene hadde sitt hebraiske fellesspråk. Noen jøder hadde utstrakt kontakt med 
trosfeller i andre land og andre kulturer. Jøder formidlet mye av kontakten mellom Eu-
ropa og den arabiske verden, og drev mye internasjonal handel. 

En del fyrster gav privilegier til enkeltjøder og utnyttet deres dyktighet. Noen her-
skere betraktet hele den jødiske menigheten som en ressurs. Dette førte til mye misun-
nelse. Men de fleste jødene fortsatte å være fattige fram til 1800-tallet i Vest-Europa, og 
ennå lenger i Øst-Europa.

Noen steder brukte fyrstene bevisst jødene til upopulære oppgaver. I og med at så 
mange yrker og muligheter var stengt for jødene, måtte de ta det de kunne få. I Ukraina 
var det jøder som var skatteoppkrevere. De kom rundt på gårdene til folk og skulle drive 
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En hovedårsak til forfølgelse  

av jødene var behovet for  

en syndebukk. 



inn skatt i en uvillig befolkning. Det la grobunn for et 
jødehat som av og til eksploderte i svære massakrer. 

Det var liten forståelse for renslighet i Europa før 
langt ut på 1800-tallet. Smitte trivdes godt. Jødene had-
de neppe mer forståelse for hygiene enn folk flest, og 
bakterier var ukjent for alle. Men jødisk religion hadde 
lover for hygiene. Det var strenge forskrifter for hvordan 
mat skulle behandles. Man skulle vaske hendene før man 
spiste. Disse reglene gjorde at jødene ble mindre utsatt 

for smitte enn andre. Når det da ble en epidemi, kunne alle se at færre jøder enn kristne 
døde. Konklusjonen gav seg selv: Jødene forgiftet brønnene. Jødene ble ikke syke fordi de 
naturligvis ikke forgiftet sine egne brønner. Dette ble trodd i vide kretser.

I århundrer har jødene hatt en høyt utviklet sosial samvittighet. Alle hadde plikt til 
å hjelpe dem som trengte det. Jødiske menigheter hadde et slags sykehus. Var en jøde tatt 
som slave, hadde alle jøder plikt til å kjøpe ham fri. Når en jødisk menighet ble forfulgt 
et eller annet sted i verden, hjalp andre jøder ofrene etter evne. I perioder hvor det store 
flertallet av Europas befolkning var analfabeter, kunne nesten alle jødiske menn lese Bi-
belens hellige språk, hebraisk. Alt dette kunne føre til misunnelse.

Men jødene ble nok mest møtt med forakt. Fram til ca. år 1800 var jødene stort 
sett meget fattige. De bodde i trange ghettoer. Selv om folketallet økte sterkt, fikk jødene 
vanligvis ikke lov til å utvide ghettoområdet. Altså måtte de bygge i høyden. Det hendte 
da at de høye husene raste sammen. Jødene bodde ofte enda dårligere enn sine kristne 
naboer. 

Jødene var pasifister

En annen faktor som bidro til at jødene ble foraktet i middelalderen var deres pasifisme. 
Riktignok er jødisk religion ikke pasifistisk. Men både i Europa og i den arabiske verden 
var det strenge straffer for jøder som bar eller brukte våpen. Også selvforsvar var forbudt. 
I denne situasjonen utviklet jødene selv en gjennomført pasifistisk holdning. 

Det var derfor en trygg geskjeft for guttunger å kaste stein på jødiske kremmere 
som kom forbi. Ikke fordi man i og for seg ønsket jøden noe vondt. Nei, men man viste 
overlegenhet overfor den redde, svake jøden. Dette bildet av den fredelige jøden godtok 
jødene faktisk selv også. De satset på at fornuftige argumenter ville vinne fram til slutt. 
At jøder flest var fattige, og at de var svake og hjelpeløse, nørte opp under den forakten 
mange følte overfor dem. 

Jødenes situasjon og jødehatet endrer karakter

Fram til om lag år 1800 var det ingen tvil verken blant jødene selv eller deres omgivelser 
om at jødene var et folk. De kalte seg for am Israel, Israels folk. Men Napoleon gav 
jødene alle rettigheter som en religiøs minoritet, men ikke som et eget folk. 

De fleste jødene godtok dette. Men fordi det nasjonale er så dypt innarbeidet i den 
jødiske troen, førte dette i mange tilfeller til at også den religiøse delen av jødenes liv ble 
svekket. Spesielt ble Messias-håpet svekket hos mange, særlig i Vest-Europa.
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I århundrer har jødene hatt en 

høyt utviklet sosial  

samvittighet. Alle hadde plikt 

til å hjelpe nødstilte.

I middelalderen var de 

aller fleste kristne i Europa 

analfabeter. I et stort  

område hadde kanskje bare 

biskopen en Bibel. Samtidig 

med dette gikk alle jødiske 

gutter på skole. De lærte å 

lese og skrive. Det var også 

høyere lærehus, og ellers 

studerte alle jødiske menn 

Bibelen hver dag og særlig 

på sabbaten. I mange 

jødiske hjem kunne det 

være 3-400 bøker. 

De jødiske menighetene 

hadde egne domstoler og 

sykehus, med det fremste 

av tidens medisin. De 

hadde sitt eget sosiale 

sikkerhetsnett. Blant de 

aktede menn i jødiske  

menigheter var også 

soferen, mannen som levde 

av å skrive av bøker og 

skrifter. Da boktrykkerkun-

sten senere ble oppfunnet, 

var det jødene som tok den 

i bruk i første omgang.  

De første årene var 90 % av 

boktrykkerne jøder. 

Og hele denne tiden hadde 

jødene en stor litteratur på 

hebraisk, med Jerusalem 

som det åndelige sentrum. 

Jødene var hele tida meget 

bevisst på at de var et folk 

i utlendighet. (Etter et fore-

drag av Herman Kahan)



Med en svakere religiøs bevissthet utfoldet jødene seg mer på andre felter. De kastet 
seg over medisin, naturvitenskap, filosofi og andre forskningsgrener, kunst og kultur, 
og enda mer handel enn før. Vest-Europas jøder ble nå oftest å finne i middelklassen, 
og ikke få kom med i eliten på ulike felter. Det samme gjelder i USA. Det lille jødiske 
folket, som i dag består av ca. 13 millioner mennesker verden over, har fått ca. 17 % av 
alle Nobelprisene som er gitt.

Det skulle mer til enn nye tider for å gjøre slutt på 
århundrers jødehat, det var fremdeles sterke motiver til 
å beholde jødene som fiender og motstandere. For det 
første behovet for en syndebukk. For det andre misun-
nelsen, som økte etter hvert som jødene ble stadig mer 
vellykket i å utnytte de nye mulighetene utenfor ghet-
toen. For det tredje behovet for noen å se ned på og for-
akte. 

Etter hvert som folk, særlig i Vest-Europa, ble mer 
utdannet, ble grunnlaget for jødehatet svekket. Folk 
trodde ikke lenger på ritualmord, at jødene forgiftet 
brønnene og andre myter. 

Når behovet for jødehatet var klart, mens grunnla-
get ble svekket, måtte man finne nye begrunnelser. Jøde-
ne ble definert som en laverestående rase. Den overlegne 
rasen var noe man kalte den ariske rasen. Denne ideen 
kom opp på slutten av 1800-tallet. Tidligere var jødene 
regnet som en religion som også utgjorde et folk. Når en 
jøde skiftet religion og ble kristen eller muslim, var han 
ikke lenger jøde. Jøden hadde mulighet for å flykte over i 
flertallet. Men når jøden ble definert som rase, var denne 
utveien stengt. 

Dette med en jødisk rase er altså noe stort tull. Som 
nevnt hadde det vært et utstrakt skifte av religion både 
til og fra jødedommen i oldtida og siden. Men jødehatet trengte en begrunnelse, derfor 
godtok folk tøvet. 

Den internasjonale jødedommen

Vi har tidligere nevnt at jødene ofte var glimrende handelsfolk: De hadde sitt hebraiske 
fellesspråk, de hadde utstrakt kontakt med trosfeller i andre land, og jødene hjalp hveran-
dre inn på de ulike markedene. Dette førte til mye misunnelse, og det gav opphav til 
myten om den internasjonale jødedom. Det skal være en slags mystisk, jødisk, hemmelig 
frimurerorden som har makt til å styre verdensutviklingen og som har langsiktige planer 
for et jødisk verdensherredømme. 

Det var særlig fra slutten av 1800-tallet dette ble påstått. Et sentralt dokument i 
forbindelse med dette er Zions vises protokoller. Utgiverne hevdet at skriftet inneholdt 
referater fra møter i den første zionistkongressen i Basel i 1897, men de ekte referatene 
etter konferansen ble også utgitt. De har et ganske annet innhold. 
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I 1937 kom det ut en tysk 

utgave av Zions vises 

protokoller, Jüdischer Impe-

rialismus. Illustrasjonen fra 

boken (øverst) viser hvor-

dan den jødiske slangen tar 

kvelertak på Europa. Ideene 

fra protokollene hadde for-

lengst slåt rot i nazismen; 

Hitler anstå dem som en 

troverdig kilde. På 1970-

tallet tok den marxist-

leninistiske Folkefronten 

for frigjøring av Palestina 

(PFLP) i bruk slangemotivet 

i sin propaganda mot Israel. 

(Se artikkel på miff.no)



Allerede i 1921 avslørte The Times at disse protokollene er et plagiat av et verk rettet 
mot Napoleon den 3. Man har bare byttet om slik at alt det negative blir tillagt jødene. 
En ren forfalskning, altså. Det forhindrer ikke at de såkalte protokollene ble brukt i stor 
utstrekning i Nazi-Tyskland, eller at de fremdeles blir utgitt og brukt i arabiske land. 

Vi som forsøker å forklare Israels stilling i verden, kunne være fristet til å ønske oss 
at jødene virkelig hadde så stor makt i verden som antisemittene hevder. Men det er 
ingenting som tyder på det, verken i FN eller andre steder. Og slett ikke i NRK. Tanken 
om den internasjonale jødedom har vært brukt til å bevise at jødene ikke er å stole på. 
De forråder villig landet de bor i. Det er bare det at ingenting tyder på at flere jøder enn 
andre folk har vært dømt for landssvik i de ulike landene. Under første verdenskrig var 
jødene overrepresentert blant dem som ble dekorert for tapperhet, på begge sider av fron-
ten. De viste altså sin lojalitet mot landet hvor de bodde. Likevel: Etter krigen skyldte 
mange tyskere tapet på jødene.

Massedrap på jøder

Jødehatet nådde sitt uhyggelige høydepunkt under nazistenes forsøk på å utrydde jødene. 
Man regner det som bevist at ca. 5.200.000 jøder ble aktivt drept av nazistene, de fleste 
med gass eller skyting. I tillegg døde mange jøder som en mer og mindre direkte følge 
av sult, mishandling og kulde i fangeleirer, under transporter som foregikk i åpne vogner 
med et minimum av mat og drikke sommer som vinter, osv. Naturligvis kan ingen si helt 
sikkert hvem av disse menneskene som ville ha dødd av alderdom, sykdom eller ulykker 
uansett i løpet av krigen. Men sammenlikner vi med normal dødelighet for den aktuelle 
perioden, ser vi at det var en overdødelighet på over en million. Det vil si at tallet seks 
millioner drepte jøder heller er for lite enn for stort.

For dem som trenger bevis på at masseutryddelse ved bruk av giftgass fant sted, 
finnes det nesten utallige vitnesbyrd. De er fra tyskere som var med på det som skjedde, 
fra noen få fanger som klarte å flykte, noen flere fanger som overlevde helvetet, samt fra 
tvangsarbeidere fra Polen og andre land. 

Av de to tusen norske jødene klarte omlag halvparten å flykte til Sverige eller Eng-
land. Resten ble tatt av tyskerne og sendt til Tyskland. Ca. 700 av dem kom til Ausch-

witz. Av dem var det kun tolv som overlevde krigen, 
elleve menn og én kvinne. Bare ganske få norske jøder 
kom levende hjem fra Tyskland. Flere av dem har skre-
vet memoarer fra sine uhyggelige opplevelser i utryddel-
sesleirene, blant disse er Herman Sachnowitz med boka 
«Det angår også deg».

Før krigen bodde det 250.000 jøder i Tyskland, 
70.000 i Jugoslavia, ca. 1 million i Romania, ca. 3 mil-
lioner i Polen, 140.000 i Latvia, 100.000 i Litauen, ca. 
to og en halv million i den delen av Russland som ble 

okkupert av tyskerne, osv. Dette er ikke tomme tall. Det finnes utallige vitnesbyrd om 
landområder hvor jødene var i flertall, hvor dagligspråket var jiddisch, hvor folk gikk i 
synagoger. I Polen, for eksempel, var store områder jødiske. 
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Bøker utgitt i Syria i de 

senere år. Til venstre: Den 

store gangsteren og hans lille 

barn: De arabiske masser 

mellom hammeren til de onde 

amerikanske-zionister og 

ambolten til deres tyranniske 

regimer. Til høyre: Zions vises 

protokoller.

Av omlag 700 norske jøder som 

kom til Auschwitz var det kun 

tolv som overlevde krigen,  

elleve menn og én kvinne.



Vårt spørsmål til Holocaust-benekterne er da: Hvor er disse menneskene og deres 
etterkommere i dag? I Polen kan man i dag bare finne noen ganske få tusen jøder. Før 
krigen var det altså omlag tre millioner jøder i Polen. Innvandringen til USA etter krigen 
har vært så begrenset at bare en mindre del av alle disse jødene kan være der. I Israel er 
det vel to millioner jøder av europeisk bakgrunn, og en stor del av disse familiene kan 
dokumentere at de kom til Israel før andre verdenskrig. Vårt spørsmål er altså: Hvis 
det ikke var noen millionutryddelse av jøder i Europa, hvor på denne planeten er disse 
jødene og deres etterkommere i dag? Spørsmålet kan selvsagt ikke besvares. 6 millioner 
jøder ble drept. 

Situasjonen i dag

Jødehatet er fremdeles sterkt i store deler av verden. Den store forskjellen mellom før og 
nå er at i dag finnes Israel, jødenes egen stat. Der har alle forfulgte jøder en nødhavn.

Et lite Hagana-skip setter i land jødiske flyktninger fra Europa på en strand ved Netanya i august 1939. (Foto: Pinn Hans, GPO)
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Israelere 
og andre kjeltringer
Odd Myrland

Første gang publisert på Miff.no 8. juli 2004.

Israels venner blir ofte konfrontert med en lang liste av Israels virkelige og angivelige 
ugjerninger fra det ble opprettet i 1948 og fram til i dag (skapte flyktninger, har drept 
krigsfanger, vil ikke betale erstatninger til dem som flyktet fra Israel, har atomvåpen og 
en lang rekke andre anklagepunkter). 

Vi kunne valgt å gå inn på de enkelte anklagepunktene. Noen av dem kunne vi 
muligens ha funnet fram et mer eller mindre godt svar og forsvar for. I andre tilfeller må 
vi bare innrømme at Israel ikke alltid har opptrådt på beste vis. I stedet for velger vi å 
svare slik:

Krig er skittent, og det er ingen grunn til å benekte at Israel har mange stygge flek-
ker på sitt rulleblad. Men dersom man sammenlikner med nabolandene og andre land, 
kommer sakene i et helt annet perspektiv. 

I den perioden som omtales i angrepene på Israel, har de arabiske land fordrevet 
(frosset ut osv.) så godt som samtlige jøder, og har ikke villet drøfte noen form for erstat-
ning. Over en million kristne har forlatt Libanon, og titusener av mennesker er drept i 
borgerkrig der (mange i rene massakrer, som det har vært mange flere av enn den ene som 
Israel og Sharon har fått skylden for selv om det var libanesere som drepte). 

Irak har alene drept over 180.000 kurdere (egne borgere) og utslettet 4.000 kurdiske 
landsbyer - altså skapt et stort antall flyktninger. Det har vært krig mellom Irak og Iran 
med hundretusenvis av drepte. Egypt har ført krig med giftgass i Jemen. 

Jordan under kong Hussein har slått ned et palestinsk opprør med tusener av drepte 
- langt mer brutalt enn Israel noensinne har gjort. Syria har drept 10-20.000 av sine egne 
i Hama, og driver stor forfølgelse av kurdere akkurat nå. I Algerie er over 100.000 drept 
i borgerkrig.

Akkurat nå er en million mennesker på flukt i Vest-Sudan, og titusener er drept. 
Man regner med at de nærmeste månedene vil 300.000-1.000.000 mennesker sulte i hjel 
i Vest-Sudan, ikke minst fordi den muslimske regjeringen forhindrer nødhjelp. Men det 
har visst nesten ingen interesse for norske medier, for verken Israel eller USA kan j o få 
skylden for det. - Dette kommer i tillegg til de millionene som er drept i Sør-Sudan. 

Med unntak av land som har så mye olje per innbygger at oljeinntektene kan ka-
muflere det, er samtlige arabiske land fattige og mislykkede. Antallet analfabeter er stort. 
De er alle i varierende grad diktaturer. Etniske og religiøse minoriteter blir forfulgt og 
diskriminert - også slik at ulike muslimske retninger diskriminerer hverandre. 

Israel diskriminerer sine arabiske innbyggere. Men ikke verre enn at Israels muslimer 
på en rekke felter ligger bedre an i forhold til flertallsbefolkningen enn muslimene gjør 
i Europa. For ikke å si at de ligger mye bedre an på en lang rekke felter enn muslimene 
i nabolandene. 
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Noen av teknikkene som 

brukes av media og andre 

for å demonisere Israel:

a) Dekke vold hvor Israel er 

innblandet mye mer enn 

annen vold. Artikkelen gir 

mange eksempler på vold 

som er mye større i omfang 

enn mellom jøder og 

arabere, men har fått mye 

mindre plass i mediene.

b) Stadig ta med Israels 

totale «synderegister» fra 

før 1948 og til dagens dato, 

i motsetning til alle andre 

land. Den volden de ulike 

landene har begått for  

årtier siden, blir så godt 

som aldri brukt mot dem. 

Det er bare Israel den 

brukes imot. Jfr.  

eksemplene som er nevnt i  

artikkelen.

c) Fortelle om israelsk 

vold, men ikke gi rimelig 

bakgrunn for hvorfor den 

er nødvendig.

d) Israels krigføring 

sammenlignes ikke med 

krigføring fra andre land. 

Generelt tåler Israels krig-

føring å bli sammenlignet 

med hvem som helst, også 

vestlige land (krigen mot 

Serbia og nå Afghanistan 

og Irak).

Israel må behandles på 

samme måte som alle 

andre land.



Kritikken mot Israel gjelder stort sett hele perioden siden annen verdenskrig. En 
ørliten oppsummering av resten av verden:

USA skal vi ikke si så mye om, for den staten blir jo utsatt for samme typen kritikk 
som Israel. 

Noen ganske få år før Israel ble opprettet, drepte de allierte titusener av sivile i helt 
unødvendig bombing av Dresden og andre byer.

De kommunistiske landene (Sovjetunionen, Kina m.m.) har drept tiervis av mil-
lioner av sine egne, til svært liten kritikk fra store miljøer her hjemme. 

Frankrike har ført kriger. Ikke minst kolonikrigen i Algerie var langt, langt mer 
brutal enn noe Israel har vært med på. Jeg har ikke hørt at noen av de ansvarlige er dømt, 
og ingen krever det heller.

Belgia har drept millionvis av mennesker i Kongo. Ingen ansvarlige er dømt for noe 
der heller.

Storbritannia har ført brutale kolonikriger og andre kriger.
Russland fører i dag en krig i Tsjetjenia som er langt mer brutal og med langt flere 

drepte enn noe Israel gjør og har gjort. Russerne får stort sett drive med sitt i fred.
Kina har undertrykket Tibet på en brutal og blodig måte. Den staten blir heller ikke 

mye forstyrret av sjenerende oppmerksomhet. Mange tør ikke en gang ta imot Dalai 
Lama for ikke å irritere kjempen.

Vestlige land har ført og fører sine kriger langt mer brutalt enn Israel: Mot Serbia 
(bombing fra stor høyde), i Afghanistan og i Irak. 

Sammenliknet med himmelen, menneskerettigheter og høye idealer, står Israel i et 
dårlig lys. Men sammenliknet med realitetene i denne verden i alminnelighet og nabo-
landene i særdeleshet, kommer israelerne meget godt ut på de fleste feltene. 
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I april 2002 ble Israel 

anklaget for å ha gjen-

nomført en massakre i 

byen Jenin på Vestbredden. 

Det hele var en fabrikas-

jon fra det palestinske 

propaganda maskineriet. 

Over 120 israelere var 

drept den siste måneden 

da israelske styrker gikk 

til aksjon mot terroristene 

i Jenin. Kampene i byen 

kostet 23 israelske soldater 

livet. Drøyt 50  

palestinere ble drept, de 

fleste væpnede terrorister. 

NTB-artikkelen hvor den 

palestinske informasjons-

ministeren Yasser Abed 

Rabbo anklaget Israel for å 

gravd massegraver for 500 

palestinere, kan fortsatt 

leses på Dagbladet.no  

(artikkel fra 13. april 2002).

(Foto: IDF)



Israel er en stor suksess
Conrad Myrland

Israelerne kan skryte av å ha det høyeste antallet nystartede high-tech bedrifter per 
inn bygger, relativt sett det høyeste antallet universitetsutdannede og den fjerde største  
militære luftstyrken i verden. Skrytelisten kan gjøres mye lenger, uten at vi nødvendigvis 
får noe klart oversiktsbilde av Israels suksess som stat.

Hvordan måler man en stats suksess? Her hjemme har skiftende regjeringer lenge 
likt å holde seg til FNs Human Development Index ( ) som et mål på vår suksess, ikke 
minst fordi Norge lå på førsteplassen på denne listen seks år sammenhengende fram til 
2007. Da mistet vi førsteplassen til Island.

HDI er en tabell hvor 177 land og landområder blir rangert etter et kombinert 
poengsystem som bygger på tall som forventet levelengde, lese- og skriveferdigheter, ut-
danningsnivå og bruttonasjonalprodukt per innbygger og kjøpekraft. 

Den siste HDI-rangeringen ble presentert i Brasil 27. november 2007, men de fleste 
tallene er hentet fra år 2005. Her kommer Israel på 23. plass, til tross for at landet må 
bruke mer penger per innbygger på sikkerhetstiltak enn noe annet land i verden. Av 
andre asiatiske landområder ligger kun Japan og Hong Kong foran Israel. Den jødiske 
staten ligger helt på topp av alle statene som ble etablert de første tiårene etter andre 
verdenskrig.

Israels imponerende resultater på HDI blir enda bedre når man ser på utviklingen 
over tid. Ingen land som ligger over Israel på listen, har forbedret sin HDI-karakter mer 
fra 1975 til 2005. Israel har økt med 22,8 prosent. Irland, som nå ligger på femte plass, 
har økt med 16,5 prosent.

Israels raske kvalitetsvekst i de aktuelle måltallene har kommet i en periode med rask 
befolkningsøkning. Ingen land over Israel på listen har økt tilsvarende i folkemengde fra 
1975 til 2005. Israel er opp fra 4,4 til 7,1 millioner innbyggere (61 prosent økning). Is-

Fordeler for palestinerne
Det må innrømmes at 
palestinerne har fått prob-
lemer av at staten Israel 
ble opprettet. Men de har 
også hatt store fordeler av 
sin situasjon. 
De Palestina-araberne som 
er israelske statsborgere, 
bor i et rikt land. Selv 
om de – på lignende vis 
som flere gamle og nye 

minoriteter i Norge – lig-
ger dårligere an på mange 
felter enn flertallet (spesielt 
jødene fra Europa), ligger 
de generelt høyt etter stan-
darden i området. Noen år 
har arabiske menn i Israel 
hatt lengre levealder enn 
danske menn. Levealder er 
nok det enkelt-tallet som 
forteller mest om levefor-

holdene for en gruppe. 
De israelske araberne har 
også større frihet enn sine 
arabiske brødre i nabolan-
dene.
For palestinerne på Vest-
bredden og i Gaza har FN 
gjennom UNRWA betalt 
en god utdanning, og 
sørget for et helsestell som 
er bedre enn det vanlige 

i regionen. UNRWA og 
ulike hjelpeorganisasjoner 
gir også mange palestinere 
et minimum av mat. Det 
er ikke alle i nabolandene 
som har det.
Palestinerne har også hatt 
bedre muligheter enn 
mange andre arabere til å 
komme inn i vestlige land.

97,1 prosent av alle voksne 

i Israel kan lese og skrive.  

I den arabiske verden er  

til svarende tall 70,3 

prosent, i følge FN. (Foto: 

Amos Ben Gershom, GPO)
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Israelerne kan smile 

bredt. Ingen andre av de 

23 beste landene på FNs 

HDI-rangering har hatt en 

tilsvarende kvalitetsvekst 

og befolkningsvekst de siste 

30 årene. (Foto: Ohayon 

Avi, GPO)

Israel har minst spedbarns-

dødelighet i Midtøsten. 

Spedbarnsdødeligheten 

blandt israelske jøder var i 

2004 på 3,2 per 1.000 - bare 

forbigått av Hong Kong 

(3,0), Sverige (2,8) og  

Singapore (2,3). 

Blant israelske arabere var 

det en dødelighet blant 

barn under 1 år på 8,5, ned 

fra 9,8 i 1996. Dette  

tilsvarer nivået i Norge i 

tidsperioden 1981-85 eller 

dagens nivå i Polen og 

Ungarn.

land (50%), Australia (49%) og USA (36%) er de eneste landene som har noe i nærheten 
av den samme befolkningsveksten. Norges vekst i samme periode er på kun 15 prosent.

Så vil noen hevde at Israels suksess har kommet på bekostning av palestinerne. Svar 
på dette finner man ved å se på HDI-rangeringen for palestinerne på Vestbredden og 
Gaza-stripen. Palestinernes situasjon er ikke verre enn at folk i minst 70 landområder i 
verden har det dårligere. «De okkuperte palestinske områder» kommer på 106. plass av 
i alt 177 land og territorier. Til tross for alle israelernes påståtte og faktiske synder, har 
palestinerne det bedre enn sine naboer i Syria (108. plass) og Egypt (112). Palestinerne 
scorer mellom 4 og 31 prosent bedre enn gjennomsnittet av arabiske land på alle hoved-
tall når det gjelder levelengde og utdanning.

I forventet levealder ved fødsel (72,9 år) ligger palestinerne over arabiske land som 
Saudi-Arabia, Jordan og Libanon og øst-europeiske land som Bulgaria, Romania og de 
baltiske landene. Levealderen er det kanskje viktigste uttrykket for helse- og livssitua-
sjon.

92,4 prosent av de voksne palestinerne på Vestbredden og Gaza-stripen kan lese og 
skrive. Gjennomsnittet i de arabiske landene er 70,3 prosent. Selv rike oljeland ligger 
bak: Qatar (89%), De forente arabiske emirater (88,7%), Bahrain (86,5%) og Saudi-
Arabia (82,9%).

Disse tallene er enda mer imponerende når vi tenker på at flere palestinske grupper 
har valgt krigføring mot Israel som hovedstrategi. Velger palestinerne fred og samarbeid 
med Israel, vil de nok ganske snart bli den folkegruppen de andre araberne misunner. Vi 
skal heller ikke glemme at araberne i selve Israel har det bedre enn araberne i nabolan-
dene på de aller fleste felter, selv om også deres talsmenn har gjort klaging til sin fremste 
idrett.
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Forbindelsen  
som ikke ble brutt 

Referat av foredrag av Jan Rantrud på MIFF-landsmøtet 2002.

Historievitenskapelig sett eksisterer ikke staten Israel. Denne vitenskapen er bygd opp 
på å analysere og sammenlikne analogier, tilfeller som ligner hverandre. Men Israel er 
analogiløst. 

Det har bare skjedd en gang i historien at et folk har vendt tilbake til det landom-
rådet hvor de opprinnelig kom fra, og dannet og bygget opp en nasjon der, etter å ha 
vært spredt i bortimot 2000 år over omtrent hele verden. Det er ingen analogi i histo-
rievitenskapen, og det kan derfor ikke behandles historievitenskapelig. Det unndrar seg 
historievitenskapelig forskning. Vi er overlatt til en beskrivende historie. Men vi kan 
ikke trekke konklusjoner ut fra lovmessigheter som kan gi grunnlag for å si hva som 
vil skje. Framtida er i prinsippet ukjent. Det finnes ingen analogier, ingenting å sam-
menlikne med. 

Zionsimen i to tusen år
Zionismen er den tanken at Israels folk har rett til å ha en stat i Israels land. Er zionis-
men, slik det ofte framstilles, en variant av kolonialismen, en ide som kom omtrent 
samtidig med den europeiske kolonialismen og imperialismen fra slutten av 1800-tallets 
Europa? 

Det er kontinuerlige røtter og forbindelser mellom det jødiske folket i dag, landet 
og jødefolket i bibelhistorien. Zionismen ble verken oppfunnet eller lagt grunnlag for 
på 1800-tallet. Den går kontinuerlig tilbake til bibelsk tid.

Dette er et kontroversielt standpunkt å hevde i dag. Det er moderne å si at den 
eneste kontinuiteten er det palestinske folket, som har bodd der hele tiden. 

Årene 66-73 [opprør mot Roma] og 133-135 [nytt opprør under Bar Kochba, Stjer-
nesønnen] var traumatiske katastrofer for jødedommen. Jødene mistet landet, Templet 
og gudstjenesten der. De hadde allerede på forhånd mistet kongedømmet. De mistet 
det som bandt dem kulturelt sammen: Et språk og en kultur. De mistet sammenhengen 
med seg selv, og måtte skaffe seg en helt ny tilværelse. Ryggraden til kulturen var preste-
skapet og tempeltjenesten, som forsvant. Det ble bygget et romersk tempel der i stedet. 

Jødedommen kom i en krise av den sorten alle andre folk er gått under av. Jødene 
er de eneste som har overlevd som folk gjennom en slik traumatisk periode. Andre folk 
som opplevde det samme finnes i dag bare i historiebøkene.

Jødedommen måtte redefinere seg selv. Før år 135 var jødedommen sammensatt, 
dynamisk, mangfoldig – man kan nesten si at det fantes flere jødedommer. Men nå ble 
den definert. De skriftlærde hadde allerede mange generasjoners tradisjoner bak seg. Det 
spørsmålet de stilte seg, var: «Hvordan skal vi bevare oss selv som folk når vi har mistet 
alt som holdt oss sammen som folk?»

Jan Rantrud er høgskole-

lektor ved NLA Lærerhøg-

skolen i Bergen.
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De måtte finne et paradigme, et mønster fra fortiden, som de kunne leve etter i 
framtiden. Noe lignende hadde skjedd før, ved det babylonske eksil vel et halvt årtusen 
tidligere. Jødene bevarte sin identitet og kunne komme tilbake og bygge opp igjen. De 
visste at denne gangen var det verre. Romerriket var en mektigere fiende, ødeleggelsen 
var mer fullstendig. 

Men de fant et mønster for et liv i utlendighet hos profeten Jeremia. Han skrev et 
brev til de forviste. Han gav dem følgende råd (kapittel 29, vers 4-7): «Så sier Herren, 
hærskarenes Gud, Israels Gud, til alle dem som jeg har 
ført bort fra Jerusalem til Babel: Bygg hus og bo i dem! 
Plant hager og spis deres frukt! Ta dere hustruer og få 
sønner og døtre. Og ta hustruer til deres sønner og gift 
bort deres døtre, så de kan føde sønner og døtre. Bli tall-
rike der, og bli ikke færre! Søk den byens velferd som jeg 
har bortført dere til, og be for den til Herren! For når det 
går den vel, så går det dere vel.» Jeremia lovte dem også 
at de skulle få komme tilbake til sitt eget land (30:3): 
«For se, dager kommer, sier Herren, da jeg gjør ende på 
mitt folks, Israels og Judas fangenskap, sier Herren, og 
fører dem tilbake til det landet jeg gav deres fedre, så de 
kan ta det i eie.»

Prinsippene var altså slik: Dere skal være aktivt og 
frivillig atspredt. Delta i samfunnslivet. Ønsk godt for 
det landet dere bor i. Lev aktivt til den dagen da dere vil 
bli samlet og ført tilbake. Men vit at det er i framtiden. 
Det er ikke nå. Det babylonske eksilet var en tilmålt tid på 70 år. Denne gangen kan det 
bli mye lenger.

Jødedommen slik vi kjenner den i dag, er bygget rundt håpet om å komme hjem til 
landet. Den er uløselig knyttet sammen med zionismen. Det går ikke an å skille jødedom 
og zionisme.

Måten de gjorde det på, finner vi i skrifter fra den tiden, skrifter som dessverre er 
altfor lite kjent blant kristne. Det er et skrift som er redigert ca. år 200 av det materialet 
som var tilbake. Da var atspredelsen definitiv. Det var ikke aktuelt å bygge opp templet 
igjen. Mishna er fullt av beskrivelser av templet, ofringer, hvordan prestene oppførte seg, 
hvordan man skal oppføre seg i landet, hvor veiene gikk og mye annet. Det beskriver en 
tilværelse i Israels land, en tilværelse som var uaktuell for dem som skrev det. Dette var 
det nødvendig å bevare, ikke for forfatternes nåtid, men for en ukjent framtid, når de en 
gang skulle vende tilbake. 

Det var elementer som måtte etterleves i diasporaen for å holde den livsviktige for-
bindelsen. Dette gjaldt selv om det ikke var noen øversteprest og ikke noe tempel. Mish-
na er fullt av beskrivelser. De overførte det som hadde tilhørt presteskapet til de lærde 
(rabbinerne, de skriftlærde). Deres kunnskap var viktigere enn ritualene fra fortiden.

Det høye råd på 71 medlemmer fortsatte til 400-tallet. Det fikk sitt hovedsete først 
i Javne ved Middelhavet, så i Tiberias, så i Babylon. Man laget ankertrosser fra landet til 
diasporaen, utlendigheten. 

Jødedommen slik vi kjenner 

den i dag, er bygget rundt 

håpet om å komme hjem til 

landet. Den er uløselig knyttet 

sammen med zionismen. 

Det går ikke an å skille 

jødedom og zionisme.

På norsk betyr Mishna 

«gjentagelse». Boken  

inneholder utsagn av  

rabbinere fra de to første 

århundrene e.Kr. Disse ble 

så samlet av rabbi Juda, 

kalt «Fyrsten», i Sepporis 

rundt år 220, altså 150 år 

etter Jerusalems og tem-

plets fall.

Bokens utsagn definerer en 

rekke skikker som folket 

oppfordres til å praktisere, 

som midlertidige erstat-

ninger for det manglende 

tempel og dets gudstjenes-

tepraksis. I boken Tosefta 

(norsk: «Tillegg») finner vi 

rabbinske utsagn som ikke 

kom med i Mishna. Den ble 

redigert ferdig først rundt 

år 350.
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Model av det andre templet i Jerusalem. Helligdommen stod på det som i dag kalles Tempelplassen i Gamlebyen. (Foto: Conrad Myrland, 

MIFF)
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Det ble innført «apostler», de første ca. år 135. De øverste jødiske lederne («patri-
arkatet») sendte utsendinger med følgende oppdrag: Å regulere den livsviktige religiøse 
kalenderen. Uansett hvor jødene levde, skulle de feire høytidene på den tiden av året da 
de ble feiret i Jerusalem.

Nymånen i Spania ble feiret etter tiden i Jerusalem. Det som skjer i Israels land, skal 
bestemme jødenes liv uansett hvor de er i verden. En domsavgjørelse ved en domstol i 
utlandet måtte bekreftes av en tilsvarende domstol i Israels land. Domstolene i Israel 
kunne overprøve dommer hvor som helst. Men ikke motsatt. 

Hvis en av to ektefeller vil flytte til Israels land, og den andre ikke vil, kan den som 
vil flytte ta ut skilsmisse på det grunnlaget. Bor de i Israel, er det skilsmissegrunnlag å bli 
boende når den andre vil flytte bort.

Grunnlaget var en forestilling om at ekteskapet ble 
innstiftet i Israels land. Paradiset kunne ikke være noe an-
net sted enn på det hellige fjell hvor templet hadde stått. 
Adam var tatt av jorden på Tempelfjellet. Et ekteskap er 
bare fullt og helt når det er inngått i Israels land. 

Det evige aspekt av livet: Jødedommen er ikke så 
opptatt av en tåkete evighet som en levende og konkret 
nåtid. Men oppstandelsen vil skje i Israels land. En jøde 
bør begraves i Israels land, aller helst på Oljeberget. Der 
vil man gjenoppstå. Hva skjer med dem som dør i andre 
land? Når en jøde blir begravet i utlandet, vil det åpne seg en kanal i jorden fra graven, 
og til Oljeberget. – De visste at slike fortellinger var eventyr. Men hva forteller dette? Det 
er landet som er det viktige i livet. Alt som skjer i utlendigheten er midlertidig. Til slutt 
vil alt ende opp i Israels land.

Dette utkrystalliserte seg i jødedommen allerede før år 200. Det har vært bestem-
mende for jødedommen hele tiden siden. 

Det skulle alltid finnes et skriftlærd jødisk nærvær i Det hellige landet. For bare i 
Israels land kan Torahen studeres fullt ut. Så mye i den er knyttet til landet at det blir 
bare teori i utlandet. Når noen skulle bo i Israel og studere Torah, måtte det finansieres. 
Før år 200 begynte jødene å samle inn penger til lærde institusjoner i Israels land. De 
regnet ikke med å komme tilbake til landet som folk på lenge ennå. Men de skulle bevare 
et nærvær. De laget eventyr om dette også. Tanken ble klarere av å studere i Jerusalem 
enn i Roma. 

Innsamling av penger fra diasporaen til jøder i Israel har fortsatt kontinuerlig gjen-
nom historien. Et par ganger ble den forbudt av romerske myndigheter, blant annet av 
keiser Theodosius i 399. Men forbudet varte bare i tre år, det kunne ikke gjennomføres. 
Innsamlingen fortsetter fremdeles. Det er den institusjonen i verden som har den lengste 
kontinuerlige virksomhet. 

I det nye testamentet ser vi at Paulus organiserte innsamling til de troende i Jerusa-
lem [2. Korinterbrev kap. 8 og 9], så praksisen er trolig enda eldre. Det går derfor ikke 
an å nekte den historiske forbindelsen mellom folket og landet. – Et gammelt ordtak sier: 
Skal man finne forbindelser, så se hvor pengene går!

Det som skjer i Israels land, 

skal bestemme jødenes liv 

uansett hvor de er i verden. 
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På samme måte som menneskene skulle hvile den syvende dagen, skulle åkerjorden i 
Israel ha et hvileår etter å ha gitt avling i seks år, 2Mos 23:10ff., 3Mos 25. Da skulle ikke 
markene såes til, og vinstokkene skulle ikke beskjæres. Gud skulle gi så mye avling det 
sjette året at det var nok til det syvende også.

Det gamle testamentet tolker det babylonske eksilet som straff for at jødene ikke 
hadde etterlevd loven om sabbatsåret. Det var oversett i 490 år, med 70 sabbatsår. Der-
for måtte jødene i eksil i 70 år, så landet fikk hvile like lenge [3Mos 26:34, 43, 2Krøn 

36:21].
Budet om sabbatsår gjelder bare i Israel. Loven om 

sabbatsåret setter grensen for Israels land: Det er der 
hvor loven gjelder. – Utenfor Israel ble budet at hvert 
sabbatsår skulle tienden gå til de fattige i Israels land. 

Grensene ble definert i Mishna like før år 200. Da 
hadde de altså et land og en nasjon, selv om de fleste 
måtte bo andre steder. Det er ikke mulig å tenke seg jø-
dedommen, verken som folk eller religion, uten dette. 
Grensen ble definert slik at utenfor landet lå Amon, 
Moab, Edom og Egypt. Til sammenligning ble Norges 
grenser trukket opp ved freden i Brømsebro i 1645. 

En viktig institusjon jødene innførte, var såkalte 
«søyler». I gammeltestamentlig tid hadde prestene og 

levittene vært inndelt i 24 presteskift med tjeneste en uke om gangen, to ganger i året. 
Disse levittene var søyler som representerte jødene fra hele landet.

Etter år 135 delte rabbinerne seg inn i slike skift på ulike steder i verden. De skulle 
være representert i Jerusalem. Dette fortsatte nedover historien, så langt det lot seg gjen-
nomføre i praksis. Dermed blir det lite relevant hvor mange jøder som har bodd i Israels 
land. Av og til har det vært svært få jøder. Kanskje finnes det korte perioder hvor det ikke 
bodde noen. Men institusjonen med å ha representanter der bestandig, har vært der hele 
tiden. Dermed er forbindelsen der. Denne er også analogiløs i historien.

Alt dette blir forsterket og bekreftet i utviklingen av Mishna fra ca. år 200 til 500. 
Man fortsatte å diskutere hvert lærepunkt: Hva betyr det? Hvordan skal vi kunne etter-
leve det i nye situasjoner? «Der hvor det er to jøder, er det tre meninger.» Diskusjonen 
kalles gemara. Samlingen av gemara-diskusjoner og Mishna er Talmud. Den består av to 
hovedverk: Den babylonske Talmud og den tiberianske Talmud ca. år 500. 

I den tiberianske er diskusjonsdelen enda mer detaljert, om livet i Israel, enn i selve 
Mishna. Det gikk helt ned til zoologiske og botaniske beskrivelser (planter, dyr, fisk 
m.m., og hvor de fantes). Leser man noe av det, ser man at det er skrevet for folk som le-
ver i utlandet, men har Israels land som sitt hjemland. Hjertet, forståelsen og identiteten 
ligger i Israels land. Det er oppsiktsvekkende og analogiløst.

Yvonne Wangs hovedoppgave om tidlig zionisme er en hovedkilde til foredraget som danner 
grunnlag for denne artikkelen.

Organisert innsamling av 

penger fra jøder i utlendighet 

til jøder i Israel er den  

institusjonen i verden som  

har den lengste kontinuerlige 

virksomhet.
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Den religiøse zionismen som gjør seg uttrykk i bønn for landet og den praktiske zionismen som 

bruker gravemaskin forenes i Jerusalem. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)
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Jøder i Jerusalem  

Jan Benjamin Rødner

Fra Med Israel For Fred, nr. 2/ 1978.

Navnet Jerusalem, eller Jeroshalajim som det uttales på hebraisk, har en egen klang av 
hellighet, noe nærmest overnaturlig. Grekerne kalte byen Hierosolyma og gjenspeilte 
dermed dens hellighet, - hieros betyr jo hellig. Antagelig var det opprinnelige navnet 
Irusalem. Det er satt sammen av to ord, «iru» som kommer av «jarah» og betyr «å grunn-
legge» og «salem» som var den vest-semittiske guden Shulmanu eller Shalim. Det er 
mulig at Shalim var skytsgud for byen i tidligere tider. 

I jødisk tradisjon vendte man det til at navnet kom fra det hebraiske ordet shalom 
eller «fred» på norsk. På den måten kom Jerusalem til å bety «Grunnlegger av fred», - et 
navn som passet godt sammen med de mange poetiske forestillingene om Jerusalem. 
Således har byen fått mange kjælenavn, eksempelvis «Guds by» eller «Den hellige by» 
(på arabisk heter byen al-Quds som betyr «den hellige»), «Rettferdighetens by», «Den 
trofaste by» eller ganske enkelt «Byen». 

Navnet Zion betegnet opprinnelig en del av jebusittenes by. Kong David inntok 
den og kalte den Davids by (2. Sam. 5). Med tiden ble begge navnene - «Davids by» og 
«Zion» synonyme begreper for hele byen. 

Hos profetene og i klagesangene blir navnet og begrepet «Jerusalem» ofte utvidet 
til å betegne hele Juda rike. Jerusalem legemliggjør oppførselen og gjerningene til Juda 
og blir tidvis forbundet også med hele Israel - på godt og ondt. På denne måten blir de 
jødiske båndene til Jerusalem også bånd til hele Israel. 

I Bibelen blir Jerusalem ofte omtalt. Men i Mosebøkene hører vi om byen bare en 
gang, - nemlig i l. Mosebok 14:18 der det heter: «Og Melkisedek, kongen i Salem, kom 
ut med brød og vin.» Her har byen altså ennå ikke fått navnet Jerusalem. 

Advokat Jan Benjamin 

Rødner er grunnlegger av 

MIFF, og fortsatt medlem av 

hovedstyret.

          

Å bosette seg i Eretz Israel er like viktig som de andre bud
Kjernen i zionisme er at 
jødene skal vende tilbake 
til Zion. Dette er ikke noe 
nytt. Det følgende utdrag 
fra Tana’im ble skrevet for 
om lag 1800 år siden.

«En person skal bo i landet 
Israel, selv i en by hvor 
flertallet er ikke-jøder, i 

stedet for i Diasporaen, 
selv om alle innbyggerne 
der er jødiske. Dette er 
for å lære oss at å bosette 
seg i Israels land er like 
viktig som å holde de 
andre budene i Torah og at 
å være gravlagt i Eretz Is-
rael er som å være gravlagt 
under [tempel-] alteret. 

En person skal ikke dra 
i Diaspora, kun hvis det 
er umulig å få tak i hvete. 
Rabbiner Shimon sa: «Hva 
betyr dette? Bare i perioder 
hvor det ikke er mulig 
å finne mat. Når mat er 
tilgjengelig, om så bare det 
minste grann – skal han 
ikke forlate [landet].»

Slik sa også rabbiner Shi-
mon: «Elimelek var blant 
lederne i sin generasjon 
og holdt folket oppe, 
men fordi han forlot 
Israel, døde han og hans 
sønner av sult, men hele 
Israel ble livberget av deres 
eiendom.»
Tosefta Avodah Zara 4:5.
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Det enestående ved Jerusalem som kongeby og sentrum for gudsdyrkelsen stammer 
fra Davids tid. David flyttet sitt kongesete fra Hebron og gjorde Jerusalem til hovedstad. 
Deretter lot han arken føre til Jerusalem. Men David fikk ikke lov til å bygge Templet. 

Under Salomo ble Jerusalems særstilling forsterket ved at Templet ble reist på Mo-
riahs berg. Dette gav både kongehuset og stedet en utstråling av hellighet. I Sakarja 8:8 
heter det: «Jeg vender tilbake til Zion og vil bo i Jerusalem og Jerusalem skal kalles den 
trofaste stad», og i l. Krønikebok 23:25: «Herren har nu sin bolig i Jerusalem til evig 
tid.» Ut fra slike beskrivelser av Jerusalem kom ideer om at byen var verdens sentrum 
og tabor ha-arez - jordens navle - en velkjent gresk forestilling. Denne ideen finner man 
igjen blant annet i Talmud hvor det heter: «Slik navlen er plassert midt på mennesket, 
slik er Eretz Israel (Israels Land) verdens navle.» Og et annet sted: «Eretz Israel er plassert 
i verdens sentrum. Jerusalem i sentrum av Eretz Israel, 
Templet i sentrum av Jerusalem, det hellige i sentrum av 
Templet og foran det hellige er «even shetiyyah» - grunn-
stenen som verden startet fra.» 

Tanken om Jerusalem som verdens sentrum har na-
turlig ført til at når jødene ber sine bønner tre ganger 
daglig, står de vendt mot Jerusalem. Også i islam var qi-
bla - bønneretningen - først mot Jerusalem. Men etter en 
stund, antagelig i det andre året etter «hijra» - Muham-
meds flukt fra Mekka til Medina - ble retningen vendt 
mot Mekka. 

Tre ganger om året er Jerusalem målet for de store valfartsfestene. Det heter i 5. 
Mos. 16.16: «Tre ganger om året skal alle menn blant dere vise seg for Herrens, din Guds 
åsyn på det sted han utvelger: på de usyrede brøds høytid og på ukenes høytid og på 
løvsalenes høytid.» 

De usyrede brøds høytid er pesach - den jødiske påsken - til feiringen av utgangen 
fra Egypt. Det er altså grunnen til at Jesus dro inn i Jerusalem for å feire påsken. Derfor 
følger den kristne påske i det vesentligste jødisk tidsregning og er sammen med pinsen 
blitt en bevegelig helligdag. 

Likesom pinsen er også ukenes høytid - den jødiske shavuot - tidfestet til syv uker 
etter påsken. Derav navnene ukenes høytid og pinse som kommer av det greske ordet 
pentekoste som betyr 50, eller 7 uker. På shavout feirer jødene mottagelsen av Loven på 
Sinai berg. 

Den tredje store valfarten til Jerusalem skjer til sukkot, løvsalenes høytid, hvor man 
minnes vandringen i ørkenen på vei til Det Lovede Land. 

Da Templet stod i Jerusalem, valfartet tusener på tusener av jøder dit for å oppfylle 
Guds bud. Og under påskemåltidet sa man, den gang som nå: «Dette er lidelsens brød 
som våre fedre spiste i Egyptens land. Den som er sulten, kom og spis! Den som er i nød, 
kom og feir påske! I år her, neste år i Israels land - i år treller, neste år frie menn!» Denne 
tanken om forløsning og hjemvendelse dukker opp igjen og får nye overtoner ved rosh 
hashana - nytt år - da jøder over hele verden ønsker hverandre: «Neste år i Jerusalem!» 

På grunn av Jerusalems hellighet, får den en særbehandling i jødisk tradisjon. Jeru-
salem ble ikke delt mellom de tolv stammene, og det er derfor en rekke lover som ikke 

Da Templet stod i Jerusalem, 

valfartet tusener på tusener av 

jøder dit for å oppfylle Guds 

bud. 
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gjelder denne byen. For eksempel var det forbudt å ta leie for innkvartering av pilegrimer. 
Ja, det var vanlig at folk flyttet ut av sine hjem for å gi plass under valfartsfestene. For 
dette fikk de skinnene fra offerdyrene. Om vi skal tro tradisjonene ble det aldri sagt: 
«Stedet er for avgrenset til at jeg kan få losji i Jerusalem.» 

En hel serie lover søkte å fjerne alt som kunne være rituelt urent. Derfor var det 
forbudt å ha søppeldynger inne i byen, og de døde måtte begraves utenfor bymurene.

 I liturgien kunne jødene, hvor i verden de enn be-
fant seg, gi uttrykk for løftet i Salme 137:  «Glemmer 
jeg deg, Jerusalem, så la min høyre hånd glemme meg! 
Må min tunge henge fast ved ved min gane om jeg ikke 
kommer deg i hu, om jeg ikke setter Jerusalem høyere 
enn min største glede!» 

Det er obligatorisk å nevne Jerusalem i alle faste 
bønner. Og igjen blir navnet Jerusalem, som i Bibelen, brukt synonymt med Eretz Is-
rael. 

Den viktigste av de utallige henvisningene er en av bønnene i 18-bønnen (Shmone 
Esre), som man ber hver morgen: «Og til Jerusalem, din by, vender du atter tilbake i 
barmhjertighet og tar bolig i den, som du har lovet det. Oppbygg den snarlig, allerede i 
våre dager, slik at den kan bli en bygning for evigheten og Davids trone befester du i den. 
Lovet være du, Herre, som gjenoppbygger Jerusalem.» Et annet eksempel er den tredje 

Reis dere! Rask på!
Napoleon Bonaparte 
(1769-1821) så på jødene 
som de rettmessige eierne 
av Israels land, og opp-
muntret dem til å  
returnere til sitt hjemland. 
Hadde det ikke vært for 
sitt nederlag ved Akko, 
kan det være Bonaparte 
hadde dannet en israelsk 
stat med sin erklæring 
20. april 1799. Denne 
erklæringen var i det 
minste delvis årsak til at 
den politiske zionismen 
fikk sin oppvåkning på 
1800-tallet.
Jødene, en unik nasjon 

som erobrere og tyran-
ner har, i tusenvis av år, 
berøvet deres forfedres 
hjemland, men ikke deres 
navn eller deres nasjonale 
eksistens! Stå oppreist i 
glede, dere landflyktige! 
Denne krigen, uten side-
stykke i historien, har blitt 
satt i gang i selvforsvar av 
en nasjon hvis forfedre 
lenge ble sett på av sine 
fiender som et bytte som 
kunne bli ofret og kuttet 
opp i deler. Nå hevner 
denne nasjonen seg for to 
tusen år med ydmykelse. 
Selv om ikke tiden eller 

omstendighetene ser 
gunstige ut til å hevde eller 
til og med gi uttrykk for 
deres krav, tilbyr denne 
krigen dere nå… et jødisk 
hjemland.
Rettmessige arvinger til 
Palestina!
Reis dere! Vis at styrken 
til deres aggressorer ikke 
kunne ødelegge motet til 
etterkommerne av heltene 
som ville ha gitt ære til 
Sparta og Roma (Makkab-
erne 12:15). Vi at to tusen 
år med slaveri ikke uts-
lettet deres heltemot. Rask 
på! Det kan være dette 

mulighetens øyeblikk ikke 
kommer tilbake på tusener 
og tusener av år, sjansen 
til å kreve gjenoppret-
telse av deres borgerlige 
rettigheter og til å hevde 
deres plass blant verdens 
folk. Dere har en rett til 
en politisk eksistens som 
en nasjon mellom andre 
nasjoner. Dere har rett til å 
tilbe Herren i frihet i følge 
deres egen religion.
Sitert i F. Kobler, «Col-
lection of Political 
Documents», New Judea 6, 
December, 1940.

Det er obligatorisk å nevne  

Jerusalem i alle faste bønner. 
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velsignelsen i bordbønnen som har en bønn for Jerusalem, Zion, gjenopprettelsen av 
Davids trone og gjenoppbyggingen av Jerusalem. 

 Jødenes tilknytning til Jerusalem blir preget av to motsetninger: På den ene side stor 
glede og fantastiske forestillinger om Jerusalems herlighet, på den annen side dyp sorg 
og bunnløs fornedrelse. 

Hos Jesaja er Jerusalem en lovsang og jubel, og hos Sakarja vender Herren seg til 
Jerusalem med miskunnhet og Han verner byens innbyggere. 

I jødisk tradisjon kunne Jerusalems skjønnhet og herlighet ikke overdrives. Av de 
ti mål med skjønnhet som kom ned til verden, fikk Jerusalem ni. Innbyggerne var kjent 
for sin visdom og skjønnhet og var av høy byrd. En utenfra som giftet seg med en fra 
Jerusalem, måtte gi sin tilkommende hans eller hennes vekt i gull. 

Men om beskrivelsene av Jerusalems gode egenskaper er fantastiske, er fornedrelsene 
ikke mindre malende beskrevet. Bibelens beskrivelser av hvordan folket har syndet og 
Jerusalem falt i grus, er mange. Hos Jesaja har Gud tatt bort støtte og stav fra Jerusalem, 
Jerusalem snubler og Juda faller og hos Jeremia er Jeru-
salem blitt til grusdynger og bolig for sjakaler og Jerusa-
lems klageskrik stiger opp. 

Tisha b’av - den niende dag i måneden Ab (eller Av), 
er en egen faste- og sørgedag til minne om ødeleggelsen 
av både det første og det andre templet. Egentlig skulle 
man sørge over Jerusalem hver eneste dag, men det er 
umulig å sørge så mye. Det ble derfor skapt en tradisjon 
at når man hvitvasket huset, skulle man la et lite område 
stå uferdig til minne om Jerusalem. Og slik har det blitt 
gjort like til i dag. Man kan forberede et måltid med 
alle retter, men en rett skulle fjernes fra menyen - for å 
huske Jerusalem. Likeledes kunne en kvinne ta på seg sine smykker unntagen ett eller 
to. Ved alle jødiske fester har man salt på bordet for å minnes templets ødeleggelse, og 
under vielsesseremonien skal et glass knuses. Selv på de lykkeligste dager skal templets 
ødeleggelse minnes.

 Hittil har jeg i denne artikkelen konsentrert meg om den åndelige tilknytningen 
til Jerusalem. Men det har også vært opprettholdt en jødisk bosetning der. Da Jerusalem 
ble erobret av romerne i år 70, ble byens befolkning på det nærmeste utslettet. Etter at 
det andre jødiske opprøret mot romerne under Bar-Kochba ble slått ned i 135 ble jøder 
(eller som det het: omskårne personer) forbudt adgang til Jerusalem. Dette forbudet ble 
opprettholdt under bysantinerne (324 - 638), men mange tegn tyder på at det ikke ble 
gjennomført med altfor stor nidkjærhet. 

Araberne erobret Jerusalem i 638. Av Omar fikk 70 jødiske familier lov å bosette seg 
sydvest for tempelområdet - området som i dag er kjent som den jødiske bydelen. 

I tiden frem til korsfarernes erobringer inntok Jerusalem en ytterst perifer og beskje-
den rolle i det arabiske riket. Byen forfalt og befolkningen ble desimert. Da korsfarerne 
erobret byen i 1099, ble jødene, sammen med muslimene, massakrert eller solgt. Selv 
om byen ble forbudt område for både jøder og muslimer, kom etter hvert noen få jøder 
og bosatte seg der.

Da Israel erobret Øst-

Jerusalem i 1967 hadde 

byen 266.000 innbyggere, 

av disse var 68.000 arabere. 

De siste førti årene har 

araberne økt sin andel i 

byen fra 25 prosent til 34 

prosent. I dag har  

Jerusalem omkring 720.000  

innbyggere, 66 prosent 

jøder og 34 prosent arabere. 

Da korsfarerne erobret byen i 

1099, ble jødene, sammen med 

muslimene, massakrert eller 

solgt.
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Jødenes rolle i Jerusalem forble meget beskjeden opp gjennom århundrene etter at 
korsfarerne ble kastet ut av Saladin i 1187. Da den jødiske befolkningen økte på begyn-
nelsen av 1400-tallet, nedla paven forbud mot å gi skipsleilighet fra Italia til Eretz Israel. 
I 1440 ble jødene pålagt en tyngende skatt av mamelukkene, og de fleste av dem måtte 
forlate byen. Også siden har det ofte vært slik at jødenes lengsel etter Jerusalem er blitt 
utnyttet til å tyne dem for tyngende skatter og avgifter. 

Det gikk opp, og kanskje mest ned, med den jødiske bosetningen helt frem til 1800-
tallet, da den begynte å stige kraftig. Europa hadde på nytt begynt å interessere seg for 
Midtøsten. Med opprettelsen av nærmere forbindelser, blant annet britisk, amerikansk, 
fransk og russisk konsulat, det russiske i Jaffa allerede i 1812, ble det også lettere for jøder 
å bosette seg i Jerusalem. Antallet innbyggere ble i 1845 anslått til samlet 15.000. Herav 
utgjorde jødene den største delen med 7.100 sjeler. 

I 1850-årene ble det så trangt innenfor bymurene at jødene trosset farene og begynte 
å slå  seg ned utenfor. Det vel mest kjente prosjektet er Mishkenot Sha’amim bygget av Sir 
Moses Montefiore i 1860 for å huse fattige jøder. Å bo utenfor murene ble i begynnelsen 
ansett som farlig, og Montefiore måtte betale for å få folk til å bo der. Det fortelles at de 
snek seg inn igjen i byen når mørket falt på. Men som så mye annet av det Montefiore 
gjorde, skulle også dette bli banebrytende. 

Etter hvert utviklet det seg en solid jødisk bosetning. I 1865 rapporterte den britiske 
konsulen at byen hadde 18.000 innbyggere. Av disse var det 8-9.000 jøder. Jerusalem 
hadde dermed fått en jødisk majoritet for første gang på 1800 år. Fra da av har det jødis-
ke samfunnet, med unntak for tiden under den første verdenskrig, hele tiden økt i styrke. 

I 1948 hadde byen 165.000 innbyggere hvorav 100.000 
jøder, 40.000 muslimer og 25.000 kristne. I 1970 var 
det totalt 289.000 innbyggere i Jerusalem, 215.000 jø-
der, 62.000 muslimer og 12.000 kristne. 

I den gamle bydelen i Jerusalem var det i 1948 hele 
34 synagoger, den eldste fra 1200-tallet, og 28 yeshivot 
(jødiske religionsskoler). Og utenfor i de nye bydelene 
hadde det utviklet seg et myldrende jødisk liv. Jerusalem 
var sammen med Tel-Aviv, administrativt sentrum for 

den jødiske befolkningen i Palestina. Men etter hvert har mer og mer av sentraladminis-
trasjonen blitt overført til Jerusalem - det moderne Israels selvfølgelige hovedstad. 

Omkring halvparten av  

innbyggerne i Jerusalem var 

jøder i 1865.

Å vende tilbake til forfedrenes språk
Eliezer Ben Yehuda 
(1858-1922). Fra forordet 
til hans «Ordbok for det 
hebraiske språk» (1910).

Jeg forstod at det var to 
ting man ikke kunne  
unnvære om jødene skulle 
bli et folk: landet og 
språket. Selv om tilbake-

vending til landet ikke 
kan bli gjennomført uten 
godvilje fra dem som 
styrer det, ligger tilbake-
vending til våre forfedres 

språk ene og alene i våre 
egne hender. Det er ikke 
noe menneske som kan 
forhindre det hvis vi bare 
ønsker å gjøre det.
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Gjennom årene har Jerusalem gjentatte ganger blitt herjet, enten av hærførere, jord-
skjelv eller annet. Her skal vi bare kort komme inn på noen begivenheter i vårt århundre. 
Palestinas jødiske befolkning ble redusert fra 85.000 i 1914 til 57.000 i 1918. Dette 
skyldtes sykdommer og krig, men først og fremst tyrkernes dårlige og hardhendte admi-
nistrasjon og at titusener av jøder ble utvist i løpet av  første verdenskrig. Fra en jødisk 
befolkning i Jerusalem på 45.000 i 1910, var den sunket til 26.600 i 1922. 

Under den britiske administrasjonen hendte det fra tid til annen at det kom til 
anti-jødiske opptøyer blant araberne i Jerusalem, men likevel fortsatte den jødiske be-
folkningen å øke. 

I 1947 foreslo FN at Jerusalem skulle bli internasjonal by. I stedet ble den delt mel-
lom Trans-Jordan og Israel. I 19 år fra 1948-1967 var Jerusalem delt i to deler av høye 

Onsdag 7. juni 1967 fikk jødene igjen tilgang til det helligste stedet i jødedommen. (Foto: GPO)
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murer. Etter at kampene om den gamle bydelen var slutt ble de gjenværende, mer enn 
15.000 jødene, kastet ut av de trans-jordanske troppene. Dette markerte en foreløpig 
slutt på tre tusen års sammenhengende jødisk bosetting, bare avbrutt av noen få og korte 
unntak. Dermed var også jødene avskåret fra sine hellige steder. 

For Jerusalem var seksdagerskrigen i 1967 bare en tredagerskrig. Den varte fra man-
dag 5. til onsdag 7. juni. Da var slaget over og de israelske styrkene hadde erobret hele 
Jerusalem. Den 28. juni ble Øst-Jerusalem offisielt innlemmet i Israel. For Israel, som for 
de fleste jøder, betegner dette en «gjenforening» i ordets beste forstand. Denne anneksjon 
er imidlertid ikke anerkjent av noen annen stat. 

Etter 1967 ble det fri adgang for alle til deres hellige steder. Og ikke minst: Igjen fikk 
jødene adgang til Vestmuren - det helligste stedet i jødedommen. 

Israels opprettelse og særlig Jerusalems gjenforening er i dag ved å føre til forand-
ringer i jødenes forhold til Jerusalem. Klagemuren er blitt Vestmuren, og det er blitt en 
stigende følelse av at de mange sanger i liturgien, som omtaler Jerusalems fornedrelse, 
ikke lenger bør bli fremsagt. 

Og her sluttes vår ring. Vi har i korte trekk forsøkt å følge jødenes forhold til Jerusa-
lem fra Davids trone, ut i landflyktigheten, og endelig tilbake til Jerusalem i vår tid. 

Ingen annen religion er knyttet til et bestemt landområde slik som jødedommen. I 
dette faktum ligger det et paradoks. På den ene side har det jødiske folket opprettholdt 

et særskilt, permanent bånd med Eretz Israel på tross av 
at skjebnen har tvunget dem i eksil i et lengre tidsrom 
enn de nøt selvstendighet i sitt eget land. På den an-
nen side hevder jødedommen at dets religiøse verdier er 
universelle og at den ser frem til en universell fred og 
rettferdighet. 

I Jerusalem krysses disse to ideer. I Jesaja 2:2-4 leser 
vi: «Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Her-
rens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og 
høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolkene skal 

strømme til det. Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens 
berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier! For 
fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom hednin-
gefolkene og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker og sine 
spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke 
lenger lære å føre krig.» 

Denne sublime sammensmelting av det partikulære og det universelle, av nasjonal 
forløsning og velsignelse for hele menneskeheten, som vi møter her i Jerusalem, er den 
jødiske visjon. 

Ingen annen religion er knyttet 

til et bestemt landområde slik 

som jødedommen.

Det var en stor opplevelse 

å stå ved Vestmuren for 

fallskjermsoldatene som 

inntok Jerusalems gamleby 

i juni 1967. (Foto: David 

Rubinger, GPO)
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En jødisk stat 

Theodor Herzl

Utdrag av artikkel fra 1896.

Ideen jeg har utviklet i denne artikkelen er gammel: Tanken om å gjenopprette Den 
jødiske staten... Den avgjørende faktor er kraften som driver oss fremover. Og hva er 
denne kraften? Det er den vanskelig situasjon som jødene lever i... Jeg er dypt overbevist 
om at jeg har rett, selv om jeg tviler på at jeg får leve til jeg ser det med egne øyne.

Det er lite sannsynlig at de som i dag starter denne bevegelsen, får leve til de ser den 
fantastiske kulminasjon. Men bare starten er nok til å gi dem stolthet og gleden av en 
indre frigjørelse fra deres eksistens…

Planen vil se ut som galskap hvis en enkeltperson skulle gjennomføre den, men 
hvis mange jøder på en gang blir enige, er den fullstendig fornuftig, og problemene med 
å utføre den er ikke verdt å nevne. Ideen er bare avhengig av hvor mange som tenner 
på den. Kanskje våre unge ambisiøse menn, som nå har blitt fratatt hver mulighet til 
forfremmelse, og som den jødiske stat åpner opp lyse utsikter for frihet, lykke og ære 
for – kanskje de vil ta ansvar for at ideen blir spredt…

Det kommer an på jødene selv om dette politiske dokument inntil videre forblir 
en politisk romanse. Dersom denne generasjonen er for sløv til å forstå det rett, vil en 
fremtidig bedre og mer avansert generasjon vokse frem til å forstå det. Jeg tenker ikke på 
det jødiske problem som et sosialt eller religiøst problem, selv om det noen ganger tar 
disse og andre former. Det er et nasjonalt spørsmål, og for å løse det må vi først av alt 
etablere det som et internasjonalt problem som blir diskutert og avgjort i samråd med 
de siviliserte nasjoner i verden. Vi er et folk – ett folk…

Theodor Herzl (1860-1904) 

ble sjokkert av jødehatet 

som kom frem under 

Dreyfus-rettsaken i  

Frankrike. De falske 

anklagene mot den jødiske 

offiseren ødela den øster-

rikske journalistens drøm 

om at jødene kunne oppnå 

like rettigheter i Europa.

Basel-programmet fra 1897
Zionismen har som mål å 
danne et hjemland for det 
jødiske folk i Eretz Israel, 
garantert av universell 
rettferdighet. For å nå 
dette mål, vil Kongressen 
gjennomføre de følgende 
handlinger:
1. Utvikling av Eretz 

Israel gjennom retur av 
jøder som vil arbeide med 
jorden, samt fagfolk og 
håndverkere med ulike 
evner.
2. Organisering og foren-
ing av verdens jødedom 
for å skape en effektiv 
lokal og generell mekan-

isme i henhold til hvert 
lands lover.
3. Løfte frem nasjonale 
jødiske følelser og vise 
anerkjennelse for jødisk 
nasjonalisme.
4. Gjøre de første under-
søkende handlinger for 
å få støtte fra regjeringer 

som det vil være nødven-
dig å samarbeide med 
for å oppnå målene til 
Zionismen.

Programerklæring fra Den 
første zionistkongress i Basel, 
1897.
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Til slutt skal vi leve som frie 

menn på vår egen jord, og i 

våre hjem skal vi dø fredelig. 

Verden vil bli frigjort av vår 

frihet, beriket av vår rikdom, 

opphøyet av vår storhet. 

Vi har ikke noe flagg, og vi trenger et. Hvis vi ønsker å lede mange menn, må vi reise 
et symbol over deres hode. Jeg vil foreslå et hvitt flagg med syv gylne stjerner. Det hvite 
felt symboliserer vårt rene nye liv. Stjernene er de syv gylne timene av vår arbeidsdag. For 
vi skal marsjere inn i Det lovede land med et ærestegn.

Vi har oppriktig prøvd å integreres med de nasjonale samfunn overalt hvor vi bor, 
kun å beholde troen til våre fedre. Det har ikke gitt oss 
noe. Forgjeves er vi lojale patrioter, noen ganger super-
lojale. Forgjeves ofrer vi vårt liv og vår eiendom på lik 
linje med våre medborgere. Forgjeves arbeider vi hardt 
for å øke æren til våre land i kunst og vitenskap, eller 
deres rikdom i handel og industri. I landene hvor vi har 
bodd i århundrer, blir vi fortsatt snakket nedsettende 
om som fremmede, ofte av menn med forfedre som ikke 
ennå hadde kommet da jødiske sukk lenge hadde blitt 
hørt i landet... 

Undertrykkelse og forfølgelse kan ikke utrydde oss. 
Ingen nasjon i verden har utholdt de samme kamper og 
lidelser vi har utholdt. Forfølgelse av jøder har bare ren-
sket ut våre sveklinger; de sterke blant oss vender trossig 

tilbake til sine egne straks forfølgelse bryter ut… Over alt hvor vi blir politisk sikre for en 
viss tid assimilerer vi. Jeg tror ikke dette er ærefullt… Det jødiske folk er i dag forhindret 
av sin landflyktighet fra å styre sin politiske skjebne på egenhånd. I tillegg er de mer eller 
mindre i vanskeligheter i flere deler av verden. De trenger, mer enn noe annet en støtte-
spiller. Denne støttespilleren kan selvfølgelig ikke være et enkeltindivid. En slik vil enten 
gjøre seg selv til latter, eller – dersom det blir klart at han arbeider for sin egen interesse 
– foraktet. Støttespilleren til jødene må derfor være en organisasjon.

Og dette er Jødenes forening. Dette organ for den nasjonale bevegelse, med en slik 
oppgave og funksjon som vi nå behandler, vil faktisk bli dannet før noe annet. Etablerin-
gen er veldig enkel. Foreningen vil ha vitenskapelige og politiske oppgaver, for etablerin-
gen av en jødisk stat vil, etter som jeg ser det, innebære bruk av vitenskapelige metoder. 
Vi kan ikke dra ut fra Egypt i dag etter den primitive metoden fra oldtiden. Vi må på 
forhånd få en nøyaktig oversikt over vårt antall og vår styrke…

Jødenes samfunn vil samle alle tilgjengelige erklæringer fra statsmenn, parlamen-
tarikere, jødiske samfunn, organisasjoner, enten de er uttrykt i skrift, møter, aviser eller 
bøker. På denne måten vil organisasjonen for første gang finne ut om jødene virkelig 
ønsker å dra til det lovede land, og hvorfor de må dra dit.

Palestina er vårt uforglemmelige historiske hjemland… La meg gjenta en gang til 
mine ord i innledningen: Jødene som ønsker det skal oppnå sin stat. Til slutt skal vi leve 
som frie menn på vår egen jord, og i våre hjem skal vi dø fredelig. Verden vil bli frigjort 
av vår frihet, beriket av vår rikdom, opphøyet av vår storhet. Samme hva vi prøver å få til 
der for vårt eget beste, vil kraftig bidra til å tjene hele menneskeheten til gode.
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Uavhengighetserklæringen 

Oversatt fra engelsk.

I ERETZ ISRAEL [landet Israel] oppstod det jødiske folk. Her ble dets åndelige, re-
ligiøse og politiske identitet formet. Her oppnådde det først sin egen stat, skapte en 
nasjonal og universell kultur og skjenket verden den evige Bøkenes Bok.

Det jødiske folk ble fordrevet fra landet med makt, men i landflyktighet beholdt jø-
dene troskapen til hjemlandet. Aldri svant håpet; aldri forstummet bønnen om å vende 
hjem til frihet. 

Drevet av kraften i historie og tradisjon, søkte hvert slektsledd av jøder på ny å slå 
rot i sitt gamle hjemland. De siste tiårene har de vendt tilbake i skarer. Pionerer, forsva-
rere og innvandrere som hadde vært hindret av blokade, har fått ørkenen til å blomstre, 
gjenopplivet det hebraiske språket, bygd byer og bygder og skapt et blomstrende sam-
funn med sin egen økonomi og kultur. De elsket fred, men visste å forsvare seg, de lot 
fremskrittets velsignelse komme alle innbyggere til gode og hadde en selvstedig stat som 
mål.

I året 5657 (1897) trådte den første zionist-kongressen sammen. Den var innkalt av 
dr. Theodor Herzl, jødestatens åndelige far, og proklamerte jødefolkets rett til nasjonal 
fornyelse i sitt eget land. Denne retten ble anerkjent i Balfour-erklæringen 2. november 
1917 og bekreftet ved mandatet fra Folkeforbundet; dette gav internasjonal anerkjen-
nelse til den historiske forbindelsen mellom det jødiske folk og Eretz Israel og til jøde-
folkets krav om å gjenopprette sitt nasjonale hjem.

Katastrofen som nylig rammet jødefolket og utslettet millioner av jøder i Europa, 
gav ugjendrivelige bevis på at problemet med hjemløse jøder bare kunne løses ved å 
gjenopprette jødestaten i Eretz Israel. Den staten kan åpne portene for enhver jøde og gi 
jødefolket en status likestilt med alle andre nasjoner i folkenes familie.

Overlevende etter nazistenes massemyrderier i Europa, samt jøder i andre land, 
skydde ingen hindringer og farer, men fortsatte å dra til Eretz Israel. De hevdet alltid sin 
rett til et verdig liv i frihet og ærlig arbeid i sitt nasjonale hjem.

Under den annen verdenskrig bidro det jødiske samfunnet i Eretz Israel fullt ut i 
kampen frihets- og fredselskende nasjoner førte mot naziregimet. Ved soldatenes blod 
og innsats for seieren, gjorde dette samfunnet seg fortjent til å bli regnet med blant de 
folkene som grunnla De forente nasjoner.

29. november 1947 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon som gikk inn for 
å opprette en jødisk stat i Eretz Israel. Forsamlingen oppfordret landets innbyggere til 
å gjøre nødvendige tiltak for å gjennomføre denne resolusjonen.  FNs anerkjennelse av 
retten for jødefolket til å grunnlegge sin egen stat, er ugjenkallelig.

Det jødiske folk har, slik som alle andre folk, en naturlig rett til å være herre over 
sin egen skjebne i sin egen stat.

Vi, medlemmene av Folkerådet, representanter for det jødiske samfunnet i Eretz 
Israel og for zionistbevegelsen, er samlet her på dagen da det britiske mandatet over 
Eretz Israel opphører. I kraft av vår naturlige og historiske rett og ut fra resolusjonen i 

Uavhengighetserklæringen.
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FNs generalforsamling, erklærer vi at en jødisk stat er opprettet i Eretz Israel. Den skal 
kalles staten Israel. 

Vi erklærer at fra det øyeblikk mandatet opphører, 
når sabbaten begynner i kveld den sjette Ijar 5708, 15. 
mai 1948, vil Folkerådet fungere som en provisorisk 
statsråd, og rådets utøvende organ, Folkeadministrasjo-
nen, skal fungere som en provisorisk regjering i den jø-
diske staten, som heter Israel. Dette skal gjelde inntil de 
valgte, regulære myndigheter i staten er på plass i følge 
grunnloven som skal bli vedtatt av det valgte grunnlov-
givende forsamling innen 1. oktober 1948.

Staten Israel vil være åpen for jødisk innvandring og 
for samling av jøder i eksil. Den vil strebe å utvikle landet til gagn for alle innbyggere. 
Den skal bygge på frihet, rettferd og fred i profetenes ånd. Den vil sikre alle innbyg-
gerne fullstendig like sosiale og politiske rettigheter, uavhengig av religion, rase eller 
kjønn. Den vil garantere frihet når det gjelder religion, samvittighet, språk, utdannelse 
og kultur. Den vil sikre de hellige stedene for alle religioner, og den vil være trofast mot 
prinsippene i FNs charter.

Staten Israel er rede til å samarbeide med FNs organer og representanter for å gjen-
nomføre resolusjonen i Generalforsamlingen fra 29. november 1947, og den vil gjøre 
tiltak for fellespalestinsk økonomisk union.

Vi henvender oss til FN og ber om hjelp til jødefolket i å bygge opp staten og å 
oppta staten Israel i folkefellesskapet.

Vi henvender oss – midt under voldsomme angrep som nå har kommet mot oss i 
flere måneder – til de arabiske innbyggerne i staten Israel om å bevare fred og delta i å 
bygge opp staten på grunnlag av full borgerlig likestilling og tilsvarende representasjon i 
alle statens provisoriske og permanente institusjoner.

Vi rekker ut vår hånd til alle nabostater og deres folk med et tilbud om fred og godt 
naboskap, og oppfordrer dem til gjensidig hjelp og til samarbeid med det selvstendige 
jødefolket, som bor i sitt eget land. Staten Israel er klar til å ta sitt ansvar i den felles 
innsats for utvikling av hele Midtøsten.

Vi kaller på jødefolket i alle land i diasporaen og ber om hjelp til innvandring og 
til å bygge opp samfunnet og bistå i vår streben etter å oppfylle den gamle drømmen – 
forløsningen av Israel.

I tillit til Israels Klippe underskriver vi denne erklæringen, gitt på møte i det provi-
soriske statsråd, på hjemlandets jord, i byen Tel-Aviv, på denne kvelden før sabbaten, den 
femte Ijar 5708, 14. mai 1948.

Signaturene:

David Ben-Gurion

Rabbi Kalman Kahana

Aharon Zisling

Yitzchak Ben Zvi

Saadia Kobashi

Daniel Auster

Rachel Cohen

David Zvi Pinkas

Mordekhai Bentov

Moshe Kolodny

Eliyahu Berligne

Rabbi Yitzchak Meir Levin

Eliezer Kaplan

Fritz Bernstein

Abraham Katznelson

Rabbi Wolf Gold

Meir David Loewenstein

Felix Rosenblueth

Meir Grabovsky

David Remez

Yitzchak Gruenbaum

Zvi Luria

Berl Repetur

Dr. Abraham Granovsky

Golda Myerson

Mordekhai Shattner

Nachum Nir

Ben Zion Sternberg

Eliyahu Dobkin

Zvi Segal

Bekhor Shitreet

Meir Wilner-Kovner

Rabbi Yehuda Leib Hacohen 

Fishman

Moshe Shapira

Zerach Wahrhaftig

Moshe Shertok

Herzl Vardi

Staten Israel vil være åpen  

for jødisk innvandring og  

for samling av jøder i eksil. 
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Jødene opprettet Israel 
Odd Myrland

Artikkel fra Midtøsten i fokus nr. 4/2002.

I november 1947 vedtok FNs generalforsamling med to tredelers flertall at Palestina 
skulle deles i en jødisk og en arabisk stat. I januar var det klart at Storbritannia (som 
hadde styrt Palestina med mandat fra Folkeforbundet) ville trekke seg ut. Det var også 
klart at araberne ikke ville godta noen jødisk stat, men angripe militært. Det var allerede 
en krig mellom jøder og arabere i selve Palestina, en krig hvor britene grep inn av og til. 
Men når britene trakk seg ut, ville også de arabiske nabostatene gå til angrep med sine 
hærer. Ingen land i verden ville gjøre noe for å forsvare jødene eller gi dem våpen. Stor-
britannias rolle var å konfiskere så mye våpen som mulig fra jødene. Det var ikke sikkert 
at noen i verden ville selge våpen til jødene i mengder som monnet. I så fall var det bare 
mulig hvis jødene kunne betale kontant.

En dag i januar 1948 var det styremøte i Jewish Agency, en slags jødisk felles-
organisasjon som fremdeles finnes og er viktig, men som spilte en langt større rolle før 
staten Israel ble opprettet. Møtet fant sted i Tel Aviv. «Finansministeren» Eliezer Kaplan 
var nettopp kommet tilbake fra en innsamlingstur i USA. Han hadde ikke fått mye 
penger. Han trodde ikke at det var mulig å få inn mer enn fem millioner dollar i USA i 
de kritiske månedene som lå foran. Og like etter den andre verdenskrig hadde jødene i 
resten av verden ikke noe særlig å bidra med.

Formannen, David Ben-Gurion, hadde beregnet at dersom jødene skulle kunne 
forsvare seg mot stridsvogner, artilleri og fly fra nabolandene, var 25 millioner dollar et 
absolutt minimum. Men hvor skulle de få slike penger fra? Ben-Gurion så bare en løs-
ning: Han måtte selv dra til USA og fortelle jødene der hvor desperat situasjonen var.

Ett av styremedlemmene var Golda Meir. Hun ble siden statsminister i Israel, fra 
1969 til 1974. Hun hadde vokst opp i USA etter at hennes familie flyttet dit fra Hvi-
terussland da hun var syv år gammel. Under dette møtet i januar 1948 sa hun til Ben-
Gurion: «Du kan ikke reise herfra nå. Du må være her. Jeg kan samle inn penger i USA.» 
Hun fikk støtte av de andre på møtet. 

Mindre enn 48 timer senere stod hun på flyplassen i New York en bitende kald vin-
terkveld. Hun hadde ikke hatt tid til å følge en konvoi hjem til Jerusalem og hente mer 
tøy, så hun hadde bare en liten bag. I sin lommebok hadde hun bare ti dollar! 

To dager deretter stod Golda Meir på podiet i en stor sal i Chicago. Hun hadde 
tidligere vært på innsamlingsturer i USA. Men da hadde publikum vært zionister og so-
sialister som henne selv. Nå var det annerledes. Hun hadde foran seg framstående jøder, 
mange av dem finansfolk, fra hele USA. Mange av dem hadde liten tro på en jødisk stat 
og var mest opptatt av jødiske institusjoner i USA (sykehus, synagoger, kultursentre, 
utdanningsinstitusjoner), som trengte mye penger og stadig utsatte disse menneskene for 
et giverpress. Mange var nokså leie av mas om å gi.

Og nå stod hun der, til tross for at programmet var satt opp på forhånd med andre 
talere. Men hun hadde fått lov til å si noen ord. Hun hadde en enkel kjole, håret i en 

29. november 1947 vedtok 

FNs generalforsamling at 

Palestina skulle deles i en 

jødisk og en arabisk stat.

På dette tidspunkt hadde 

FN 57 medlemsland. 

33 land stemte for: Austra-

lia, Belgia, Bolivia, Brasil, 

Sovjetrepublikken Hvit-

erussland, Canada, Costa 

Rica, Tsjekkoslovakia, Dan-

mark, Den dominikanske 

republikk, Ecuador, Frank-

rike, Guatemala, Haiti, 

Island, Liberia, Luxemborg, 

Nederland, New Zealand, 

Nicuragua, Norge, Panama, 

Paruguay, Peru, Filippinene, 

Polen, Sverige, Sovjetrepub-

likken Ukraina, Sør-Afrika, 

Sovjetrepublikkene, USA, 

Uruguay, Venezuela.

13 stemte imot: Afghani-

stan, Cuba, Egypt, Hellas, 

India, Iran, Irak, Libanon, 

Pakistan, Saudi-Arabia, 

Syria, Tyrkia, Jemen.

10 avstod: Argentina, 

Chile, Kina, Columbia, El 

Salvador, Etiopia, Hoduras, 

Mexico, Storbritannia, 

Jugoslavia. 

Ikke til stede: Thailand.
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knute i nakken, ingen smykker. Det ble mumlet i salen: «Hun ser ut som en kvinne fra 
Bibelen.» Og så begynte hun å tale, uten manuskript. I kortversjon sa Meir at de ameri-
kanske jødene ikke kunne bestemme om det skulle bli krig eller ikke i Palestina. Det ville 
det bli. Araberne kom til å angripe, og jødene ville kjempe til siste mann, om nødvendig. 
Men de hadde ingenting å forsvare seg med mot arabernes kanoner, fly og tanks. Det be-
tydde at tross alt sitt mot, ville de bli slaktet ned. - Hun fortalte om de sårede hun hadde 
sett, om folk som stod i kø for å gi blod, om manglende våpen, uniformer og utstyr.

Hun sa at få år tidligere var seks millioner jøder blitt drept i Europa. Noen ville 
kanskje si at 700.000 jøder til i Palestina ikke betydde så veldig mye. Men disse jødene 
representerte noe mer enn sine egne liv: «Hvis vi vinner krigen, vil det finnes på jorden 
et sted hvor jødene er frie og uavhengige,» sa hun. «Hvis vi taper, er den århundregamle 
drømmen om et jødisk hjemland slukket for nye århundrer.»

Hun sa at det de amerikanske jødene kunne avgjøre, var hvem som skulle vinne 
den krigen som alle kunne se ville komme. Skulle jødene i Palestina vinne, måtte de ha 
pengene til våpen akkurat der og da, det nyttet ikke om et par måneder. 

En åndeløs stillhet falt over salen da hun avsluttet. Et øyeblikk trodde hun at hun 
hadde mislykkes. Men så reiste alle i salen seg til en øredøvende applaus. Og så begynte 
folk å komme fram til plattformen med gaver, store gaver. Folk skrev ut sjekker der og da, 
så pengene kunne tas ut straks. Noen ringte til sin bankforbindelse og tok opp lån mot 
sikkerhet i egne eiendeler for det beløpet de håpet å kunne samle inn i sitt lokalmiljø. Før 
kvelden var over, hadde Golda Meir samlet inn mer enn en million dollar. 

Så satte hun ut på en anstrengende tur rundt i hele USA, ofte talte hun tre eller fire 
ganger per dag. I løpet av hennes turne på seks uker gav de amerikanske jødene 50 mil-
lioner dollar. Det hadde aldri hendt før i verdenshistorien at noe samfunn hadde gitt så 
mye penger til noe formål, og slett ikke noe utenlandsk. Det var tre ganger så mye som 
Saudi-Arabia tjente på oljen i 1947. 

Tsjekkoslovakia var den gangen i stadig større grad blitt et lydrike under Sovjetunio-
nen, hvor Stalin var hersker. I en kort periode var Stalin (av uforståelige grunner) positiv 
til staten Israel, og dette var i den perioden. Stalin gav derfor Tsjekkoslovakia lov å selge 
store mengder moderne våpen til Israel, mot kontant betaling.

Israelerne kunne kjøpe disse våpnene, men de kunne bare i liten grad frakte dem til 
Israel før britene trakk seg ut i midten av mai. Britene hadde en ganske effektiv blokade, 
og konfiskerte alle våpen de fikk tak i. - Det meste tyder på at britene ønsket at jødenes 
stat skulle gå under før den ble ordentlig til.

Det har kommet fram at Norge gav en viss hjelp til Israel i denne perioden. Bl. a. 
fikk jødiske soldater fra Israel trene i Asker. Dette var jo like etter 2. verdenskrig, og det 
var mye kompetanse i Norge. Kanskje har også andre land gjort en del hemmelig for 
Israel. Men det var ikke noe som monnet så mye. Riktignok anerkjente USA Israel straks 
staten var opprettet. Men man kan ikke overleve i en krigssituasjon på anerkjennelse. Det 
var ikke snakk om noen konkret støtte i penger eller våpen fra den amerikanske staten.

Det var jødene i Palestina, med støtte av jødene i resten av verden (først og fremst 
USA), som opprettet Israel, mens Storbritannia forsøkte å hindre det og andre vestlige 
land ikke gjorde noe nevneverdig for å hjelpe. Det er derfor galt å si, som noen gjør, at 
Vesten opprettet Israel.

FNs generalsekretær Trygve 

Lie skriver i boken Syv år for 

freden: «Målsmenn for Pal-

estinas jøder antydet at de 

ville gå med på deling, selv 

om de sa at planen bare 

ville gi dem en åttendedel 

av den jorden Balfour-

deklarasjonen opprinnelig 

hadde lovet dem. Repre-

sentanter for den arabiske 

befolkningen i Palestina 

gjorde det imidlertid klart 

at de ville motsette seg en 

deling, og de gav ikke håp 

om noe kompromiss. Da 

avstemningen var over, 

reiste delegatene fra Syria, 

Libanon, Irak, Saudi-Arabia, 

Jemen og Egypt seg og 

marsjerte ut av møtesalen.»  

(Foto: FN)
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To «landsfadere» som er glade for å møtes. Statsminister Einar Gerhardsen (ap) på besøk hos Israels første statsminister David Ben 

Gurion (mapai) i november 1961. (Foto: GPO)

Norske og israelske ledere
En billedserie som viser møter mellom israelske og norske ledere fra 1961 til 2008.
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Statsminister Einar Gerhardsen planter et tre i Kong Haakon-skogen under sitt besøk i Israel i november 1961. (Foto: GPO)
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Norges utenriksminister Halvard Lange (ap) med følge besøker Ramat Rachel i Jerusalem i april 1963. Lange var utenriksminister i Norge 

fra 1946 til 1965, med unntak av et kort avbrekk under regjeringen Lyng i 1963. (Foto: Moshe Pridan, GPO)

Norges utenriksminister Halvard Lange (ap) overrekker et mal-

eri som tidligere hadde imponert David Ben Gurion under hans 

besøk i Norge. (Foto: Moshe Pridan, GPO)

Utenriksminister Halvard Lange (ap) spiser middag hos sin 

israelske kollega Golda Meir i Jerusalem 1. april 1963. (Foto: 

Moshe Pridan, GPO)
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Utenriksminister John Lyng (høyre) besøker sin israelske kollega Abba Eban i Jerusalem i april 1967. Lyng var utenriksminister i Norge 

1965-1970. Eban var utenriksminister i Israel 1966-1974. (Foto: Fritz Cohen, GPO)
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Stortingspresident Guttorm Hansen (ap) i samtale med statsminister Yitzhak Rabin (ap) (t.v.) under et Israel-besøk i mars 1975. Hansen 

var stortingspresident i to valgperioder fra 1973. Rabin var statsminister i to perioder, 1974-1977 og 1992-1995. (Foto: Yaacov Saar, GPO)

Statsminister Yitzhak Rabin (ap) tar imot utenriksminister 

Bjørn Tore Godal (ap) på sitt kontor i Tel-Aviv 10. oktober 1994. 

Et drøyt år senere ble Rabin drept av en israeler som var mot-

stander av Oslo-avtalene. (Foto: Tsvika Israeli, GPO)

Utenriksminister Thorvald Stoltenberg (ap) i samtale med 

statsminister Yitzhak Shamir (likud) i mars 1989. Stolten-

berg har vært norsk forsvars- og utenriksminister, og er i dag 

president i Norges Røde Kors. Shamir var statsminister i Israel i 

1983-1984 og 1986-1992. (Foto: Maggi Ayalon, GPO)
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Statsminister Torbjørn Jagland (ap) samtaler med Israels statsminister Benjamin Netanyahu (likud) i Jerusalem i oktober 1997. Jagland 

har vært Norges statsminister, utenriksminister og stortingspresident. Netanyahu var statsminister i Israel fra 1996 til 1999. (Foto: Amos 

Ben Gershom, GPO)

Statsminister Kjell Magne Bondevik (krf) tar imot Israels 

statsminister Ehud Barak (ap) i Oslo i november 1999. (Foto: Avi 

Ohayon, GPO)

Statsminister Jens Stoltenberg (ap) møter Israels statsminis-

ter Ehud Barak (ap) i New York i september 2000. Noen uker 

senere startet den andre intifadaen, og Barak tapte det direkte 

statsministervalget noen måneder senere. (Foto: Avi Ohayon, 

GPO)
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Statsminister Kjell-Magne Bondevik (krf) og statsminister Ariel Sharon i Molde i juli 2003. – Norge er et vakkert land, og jeg er glad for 

å være her, sa Sharon. Bondevik beskrev samtalene både som «åpenhjertige og konstruktive», og som «ærlige og direkte». (Foto: Avi 

Ohayon, GPO)

Statsminister Ariel Sharon hilser på Kåre Kristiansen (krf) under 

sitt besøk i Molde sommeren 2003. (Foto: Avi Ohayon, GPO)

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Tzipi 

Livni i Tel Aviv november 2006. (Foto: Moshe Milner, GPO)
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Frp-formann Siv Jensen 

på besøk i Sderot i februar 

2008. (Foto: Frp)

Krf-leder Dagfinn Høy-

bråten på besøk i Jerusalem 

i mars 2008. (Foto: Krf)
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Skilt ved strandkanten av Genesaretsjøen. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)

Tre traner flyr inn i solnedgangen i Hule-dalen i Nord-Israel. (Foto: Ohayon Avi, GPO)
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Israelske ansikter
Israelere som har skrevet og skriver historie.

Meir Dagan kan se tilbake 

på en lang militærkarriere, 

hvor han to ganger ble 

skadet i kamp og fikk  

tapperhetsmedalje.

I 2002 ble han utpekt av 

statsminister Ariel Sharon 

til sjef for Mossad, Israels 

hemmelige tjenester. I løpet 

av de siste seks årene han 

vært en nøkkelspiller i en 

rekke vellykkede operas-

joner. Den viktigste for 

Israels sikkerhet var nok 

operasjonen som ødela den 

syriske atominstallasjonen 

6. september 2007.

Et enda mer avgjørende 

oppdrag for Dagan gjenstår 

- å stanse Irans atompro-

gram før den islamske 

republikken kan utvikle 

atomvåpen.

- Mye av Israels framtid - 

eller i det minste kvaliteten 

på den framtiden - ligger 

i Dagans hender, skrev 

journalistene Yoav Limor 

og Alon Ben-David i Yedioth 

Aharonoth, Israels største 

avis, 13. juni 2008.   

(Foto: Sa’ar Ya’acov, GPO)
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Gabi Ashkenazi er den 19. 

forsvarssjef i Israels histo-

rie. Han overtok etter Dan 

Halutz 14. februar 2007.

Ashkenazi ble født i Israel 

i 1954. Han kan se tilbake 

på en omfattende karriere 

som operativ offiser, med 

deltakelse blant an-

net i Yom Kippur-krigen, 

Entebbe-operasjonen, 

Litani-operasjonen og Den 

første Libanon-krigen.

På 1990-tallet var Ashke-

nazi sjef for en pansret 

brigade ved nordkomman-

doen, sjef for IDFs sivil-

administrasjon i Sør-Liba-

non og operasjonssjef ved 

generalstaben. Sommeren 

1998 ble han utnevnt til 

sjef for nordkommandoen. 

I 2002 ble Ashkenazi 

utnevnt til viseforsvarssjef. 

Han sa opp to år senere, 

da statsminister Ariel 

Sharon foretrakk luftgen-

eralen Dan Halutz som ny 

forsvarssjef. Etter at Halutz 

ble presset til å gå av etter 

Den andre Libanon-krigen, 

ble Ashkenazi hentet inn 

igjen som forsvarssjef av 

statsminister Ehud Olmert.

Ashkenazi er far til to barn.

Hans bror, Avi Ashkenazi, 

er brigader i IDF. (Foto: 

Ohayon Avi, GPO)
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Det er en ting som skiller 

kvinner i Israel fra kvinner i 

de fleste andre land: I langt 

større grad er de koner eller 

mødre til soldater. Og ikke 

sjelden er det en periode 

hvor de samtidig er både 

kone og mor til soldater i 

aktiv tjeneste, etter som 

menn har militærtjeneste 

til de er omlag 50 år.

Ved minnedagen for Israels 

falne i mai 2008 hadde 

22.437 menn og kvinner 

gitt sitt liv i forsvar for  

Israel siden de første 

jødene flyttet ut av Jerusa-

lems gamleby i 1860.

(Foto: Amos Ben Gershom, 

GPO)
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Israels første astronaut, 

Ilan Ramon, var med i 

den siste skjebnessvangre 

utskytningen av romferjen 

Columbia. 1. februar 2003 

gikk Columbia i oppløsning 

over Texas, og mannskapet 

på sju døde.

- Menneskehetens ferd ut i 

rommet vil fortsette. Amer-

ikansk-israelsk samarbeid 

på dette området vil også 

fortsette. Dagen vil komme 

når andre israelske astro-

nauter blir skutt ut i ver-

densrommet. Jeg er viss på 

at minnet om Ilan Ramon, 

Israels første rompionér, 

vil brenne seg fast i våre 

hjerter, sa statsminister 

Ariel Sharon i en minnetale 

for den avdøde obersten i 

det israelske luftforsvaret. 

Da Columbia passerte høyt 

over Jerusalem fremsa Ra-

mon en jødisk bønn, og han 

holdt en felles videokonfer-

anse med Sharon. 

7. juni 1981 var Ilan Ramon 

den siste av åtte israelske 

jagerflyvere som slapp sine 

bomber over det irakiske 

atomanlegget i Osirak.

(Foto: NASA)
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Jødene i Etiopia ble kalt 

falasha, som betyr frem-

mede. Det er det jødene har 

vært i de fleste land, både 

i Europa, arabiske land 

og andre deler av verden, 

uansett hvor lenge de har 

bodd der. I en kort periode 

i overgangen mellom 1984 

og 1985 fikk etiopiske 

jøder lov til å utvandre fra 

Etiopia gjennom Sudan. Det 

var en hemmelig operas-

jon, som sprakk da noen 

var for løsmunnet. Som et 

arabisk land kunne Sudan 

ikke være bekjent av å la 

jøder reise gjennom landet 

til Israel.

I alt åtte tusen jøder lyktes 

å komme til Israel. De gikk 

til fots gjennom ørkner 

og ødemarker i Etiopia og 

Sudan. Ikke mindre enn 

fire tusen døde underveis. 

Israelske militærfly stod for 

transporten.

Det var helst yngre men-

nesker som greide turen. 

Nesten alle etterlot seg 

nære slektninger i Etiopia. 

Så gleden var stor i mai 

1991 da 14.000 jøder ble 

fraktet fra Etiopia til Israel 

i løpet av en helg. Israels 

flyselskap, El Al, flyr ikke 

på sabbaten. Derfor kunne 

hele flåten, foruten en del 

militære fly, settes inn i en 

stor, hemmelig operasjon. 

Jødene ble brakt ut under 

en pause i borgerkrigen 

som herjet Etiopia.(Foto: 

Ohayon Avi, GPO)
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Dalia Itzik er ordfører i 

Knesset, en stilling som 

tilsvarer stortingspresident 

i Norge.

Itzik er en tidligere lære-

rinne, som ble politisk 

aktiv gjennom bystyret i 

Jerusalem. Hun ble medlem 

av Knesset for første gang i 

1992, den gang som repre-

sentant for Arbeiderpartiet. 

I 2005 fulgte hun Shimon 

Peres over i Ariel Sharons 

nye Kadima-parti. 

- Jeg er en stor tilhenger 

av Israel. Jeg er stolt av 

å tilhøre dette folket. Vi 

har så enormt mye mer 

historie enn land, men på 

dette lille landområdet bor 

enormt med talent. Når vi 

ser tilbake 60 år, kan vi si at 

vi klarte oss mot alle odds. 

Vi er virkelig en fantastisk 

nasjon, sa Itzik i et intervju 

med Jerusalem Post i anledn-

ing 60-årsjubileet.

(Foto: Moshe Milner, GPO)
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Er det mulig med en ekte fred  
mellom Israel og palestinerne,  

mellom Israel og de arabiske nabo-
landene? De siste åtte årene har 

gjort israelere flest mer skeptiske.
I beste fall kan det bli en relativ ro 
på kort sikt. Kampen for fred blir  

mer langvarig.
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Israelere flest tror kampen for fred i Midtøsten blir langvarig.  

I dette kapitlet tar vi med en hel del artikler som begrunner deres skepsis, men også  

glimt av håp for framtiden. Statsminister Yitzhak Rabins tale til den amerikanske 

kongressen i 1994 er et eksempel på det siste. Henvendt til kong Hussein av Jordan 

sa Rabin: «I dag begynner vi på en kamp som ikke har noen døde, ingen skadde, 

ikke blod og ingen smerte. Dette er den eneste kampen det er en fryd å kjempe – 

kampen for fred.» 

Det kanskje største hindret for fred på lang sikt er arabernes 

krav om «rett til å vende tilbake» for over fire millioner palestinske flyktninger. Det 

er store meningsforskjeller innad i Israel når det gjelder viktige konfliktområder med 

palestinerne; som bosetninger på Vestbredden, grensene for en framtidig palestinsk 

stat og hvilken status Jerusalem skal ha i framtiden. Men det er ett punkt alle de 

jødiske partiene i Knesset er enig om: De palestinske flyktningene fra 1948 og deres 

millioner av etterkommere kan ikke vende tilbake til selve Israel. Selv de mest  

kompromissvillige israelske politikerne ville kalle det et nasjonalt selvmord å la fire 

millioner arabere flytte inn i Israel. Jødene ville raskt kommet i mindre tall i sin egen 

stat. Morten Fjell Rasmussen skriver grundig om denne problematikken i artik-

kelen Det palestinske flyktningeproblemet.

Irans atomprogram og langtrekkende raketter er en mer  

umiddelbar trussel, den største mot Israels eksistens. Den israelske historikeren 

Benny Morris frykter ayatollahene i Teheran vil utløse neste Holocaust. I artikkelen 

Neste Holocaust blir helt annerledes gir han en dyster beskrivelse av et iransk ato-

mangrep på «lille Satan»: «Mot et langstrakt og lite land som Israel vil det antakelig 

være nok med bare fire eller fem treff. Så er Israel utslettet. En million israelere eller 

mer i Tel Aviv, Haifa og Jerusalem og omegn vil dø øyeblikkelig. Millioner vil være 

alvorlig strålingsskadet. Israel har omtrent syv millioner innbyggere. Ingen iraner vil 

se eller berøre en eneste israeler. Det hele vil bli utført på et fullstendig upersonlig 
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plan.» Historien til Israels egne atomvåpen, og deres muligheter og begresninger, er 

fortalt av Odd Myrland i artikkelen Hvorfor måtte Israel utvikle atomvåpen?.

Hamas og deres kompromissløse islamisme er et annet hovedhinder på veien 

mot fred. Bevegelsens mål er «å reise Allahs banner over hver tomme av Palestina», 

i følge deres eget charter. Hamas holder fast på løftet som ble gitt ved Muhammed: 

«Tiden vil komme når muslimer vil kjempe mot jødene (og drepe dem); inntil 

jødene skjuler seg bak stener og trær som vil rope: O muslim! Det er en jøde som 

skjuler seg bak meg. Kom og drep ham!» Hva Gaza-stripens herskere står for blir 

nærmere beskrevet i en forkortet gjengivelse av alle avsnittene i Hamas-charteret. En 

omtale av PLOs faseplan fra 1974 er også tatt med. For mange i Israel er det fortsatt 

et spørsmål om PLO har gått bort fra denne strategien.

Tillit er avgjørende for en ekte fred i Midtøsten og et godt bilateralt forhold 

mellom Israel og Norge. Ulike oppfordringer til boikott av Israel er et eksempel som 

gjør tilliten til Norge tynnslitt. Conrad Myrland argumenterer for at Boikott av  

Israel er dumt og umoralsk. 

Kapittelet inneholder en rekke andre interessante artikler. Jan Benjamin 

Rødner forklarer de folkerettslige sidene ved Israels anneksjon av Golan-høydene og 

Odd Myrland gir bakgrunnen til begrepet «palestinerne». Palestinernes behandling 

av jødenes hellige steder blir også beskrevet. Det er heller ikke særlig tillitsvekk-

ende. Mot slutten har vi tatt med en samling artikler som gir tilbakeblikk til Oslo-

prosessen på 1990-tallet. Til tross for optimismen som rådet, opplevde israelerne den 

ene skuffelsen etter den andre. «Den siste og mest sviende av alle var de palestinske 

ledernes fordømmelse av den israelsk-jordanske fredsavtalen,» skrev Hirsh Goodman 

i 1995. Høsten 2000 eksploderte det fullstendig. Vi avslutter med Amnon Rubin-

steins artikkel fra 2003, hvor han påpeker den moralske seieren Israel vant gjennom 

«tre år med sammenhengende mareritt».
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Det palestinske 
flyktningeproblemet
Morten Fjell  Rasmussen

Styreleder, Med Israel For Fred

Ett av de vanskeligste temaene i israelsk-palestinske fredsforhandlinger er det palestin-
ske1 flyktningeproblemet. Før man finner en akseptabel løsning på dette, er en israelsk-
palestinsk fredsløsning utenfor rekkevidde, og dessverre er det lite som tyder på at det 
vil bli løst, selv på lang sikt. Grunnen til dette er at vi her rører ved selve kjernen i den 
israelsk-palestinske konflikten. Flyktningeproblemet handler ikke om enkeltpersoners 
rett til å få kompensert sine tap, i så fall ville det vært mulig å finne en løsning om nok 
penger ble lagt på bordet. Og verdenssamfunnet har vist at det er villig til å betale seg ut 
av denne konflikten om det skulle være en mulighet for det. Det hele dreier seg om den 
lille jødiske statens rett til å eksistere, og gjennom 60 år har ingen av partene vært villig 
til å fire en tomme på dette området.

Den røde tråden gjennom denne artikkelen er det palestinske flyktningeproblemets 
gordiske knute. Vi vil først ta et historisk tilbakeblikk på hvordan det oppstod. Deretter 
vil vi kort se på Oslo-prosessen og hvordan den brøt sammen. Palestinernes krav til løs-
ning av flyktningeproblemet var den viktigste enkeltårsaken til sammenbruddet, og bak 
dette kravet lå en manglende anerkjennelse av Israels rett til å eksistere. Til sist vil vi peke 
på noen grep verdenssamfunnet bør ta for å pense regionen inn på et mer fredelig spor.

Kamp om historien

Fra november 1947 til oktober 1950 flyktet anslagsvis 600.000-760.000 palestinere fra 
området hvor staten Israel ble opprettet2. Årsaken til at de flyktet har siden vært heftig 
debattert. PLO og palestina-venner har fortalt om massakrer, overgrep og etnisk rensing. 
Israel og israels-venner har pekt på at jødiske ledere faktisk ba den arabiske befolkningen 
om å bli værende i landet, og at arabiske ledere ba dem flykte for å unngå å komme i 
kryssild når arabiske hærer angrep Israel.

Lenge har det vært vanskelig å skille sannhet fra propaganda, men de siste årene har 
vi fått et klarere bilde av begivenhetene rundt opprettelsen av den moderne staten Israel. 
Dette skyldes blant annet at flere jødiske og israelske arkiver er nedgradert og åpnet for 
forskning.

En av de som har forsket mest på bakgrunnen for det palestinske flyktningeproble-
met, er historieprofessoren Benny Morris ved Ben-Gurion University i Israel. I 1988 ga 
han ut første utgave av boken The Birth of the Palestinian Refugee Problem, den mest grun-
dige fremstillingen av dette uoversiktlige saksområdet som har vært skrevet. Mottagelsen 

1  I 1948 var det enda ikke etablert noen palestinsk arabisk identitet. Den jødiske befolkningen hadde 
derimot en palestinsk identitet (den israelske avisen Jerusalem Post het for eksempel Palestine Post fra den ble 
opprettet i 1932 og resten av den britiske mandatperioden). I denne artikkelen har vi likevel mange steder 
valgt å kalle de araberne som bodde i det landområdet hvor Israel ble opprettet for palestinere, siden denne 
bruken av ordet er innarbeidet i dagens samfunn.
2  Morris 2004, Appendix I
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Morten Fjell Rasmussen ble 

valgt som styreleder i MIFF 

28. juni 2008. Han har vært 

styremedlem siden 1998.



av boken var heller blandet. Benny Morris møtte motbør fra israels-venner og høyresiden 
i Israel siden han ga Israels kritikere rett i noen av anklagene mot den jødiske staten. Av 
samme årsak ble han omfavnet av palestina-venner og den israelske venstresiden, og fra 
den tid ble han regnet blant den israelske fredsbevegelsens fremste intellektuelle.

Etter hvert som Oslo-prosessen skred frem, tok de israelske myndighetene initiativ 
til å endre landets læreplaner og skolebøker for å få dem mer i tråd med forskningsre-
sultatene til Benny Morris og andre såkalte «new historians». Samtidig fjernet man en 
del stoff som kunne oppfattes som støtende for den palestinske siden. En viktig del av 
Oslo-prosessen var å forberede en ny generasjon for fred, og for å gjøre dette måtte man 
skape empati og forståelse for den annen part3,4.

De siste årene har mange palestina-venner vendt Benny Morris ryggen. Dette har 
sammenheng med at han endret politisk grunnsyn som følge av sammenbruddet i Oslo-
prosessen. Yassir Arafats manglende fredsvilje skremte ham, og han mistet troen på at en 
fredsavtale med palestinerne var mulig. Spesielt mye kritikk fikk han etter et avisintervju 
i Ha’aretz, hvor han kom med uttalelser som sjokkerte mange: Han uttalte at de israel-
ske lederne i 1948 burde ha drevet ut alle arabere helt frem til Jordan-elven. På denne 
måten ville saken blitt løst en gang for alle, mente han, og regionen ville blitt spart for 
mye lidelse5.

Våren 2004, få måneder etter Ha’aretz-intervjuet, ga Benny Morris ut The Birth of 
the Palestinian Refugee Problem, Revisited. Selv om han hadde beveget seg politisk, benyt-
tet han ikke denne anledningen til å skjønnmale Israel i den reviderte utgaven av det som 
blir kalt hans hovedverk. Han tok heller ikke avstand fra førsteutgavens faktagrunnlag.

3  Syn og Segn nr 4 2001, side 4-15, og The Jerusalem Report 11. oktober 1999 side 55
4  I Oslo II-avtalens artikkel XXII (2) fra 1995 står det følgende: Israel and the Council will ensure that 
their respective educational systems contribute to the peace between the Israeli and Palestinian peoples and to 
peace in the entire region, and will refrain from the introduction of any motifs that could adversely affect the 
process of reconciliation. Den palestinske siden oppfylte aldri denne delen av avtalen.
5  Intervjuet er gjengitt på følgende nettside: http://www.logosjournal.com/morris.htm. 
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Professor Benny Morris  

taler på MIFFs landsmøte 

på Høg-Jæren i juni 2007. 

Han er en av verdens 

fremste eksperter på det 

palestinske flyktninge-

problemet. (Foto: Conrad 

Myrland, MIFF)



Under arbeidet med andreutgaven hadde han tilgang til et langt rikere arkivmate-
riale enn da han jobbet med førsteutgaven. Dette skyldtes at flere arkiver i Israel gradvis 
hadde nedgradert viktig materiale utover 1990-tallet. I forordet til den reviderte utgaven 
skriver han at de nye dokumentene «betydelig øker både det israelske og palestinske an-
svaret for at flyktningeproblemet oppstod»6.

Bakgrunnen for det palestinske flyktningeproblemet

Kåre Willoch skrev følgende i en kronikk i Verdens Gang 24. mai 2008:
Den mest utbredte oppfatning av begivenhetene omkring etableringen av Israel for 60 år 

siden kan sammendras slik: I 1947 vedtok FN at Palestina skulle deles i to stater, en arabisk 
og en jødisk. Men da jødiske ledere i mai 1948 etablerte sin stat – Israel – gikk de arabiske na-
bolandene til krig mot den. Arabiske ledere oppfordret da den arabiske befolkningen til å for-
late krigsområdene, for å lette krigføringen mot israelerne. Men Israel vant krigen, og overtok 
land som palestinerne hadde forlatt frivillig. Slik oppsto det palestinske flyktningproblemet.

De israelske historikerne Benny Morris og Ilan Pappe har hver for seg gransket israelske 
arkiver for å finne ut om dette bildet stemmer. Begge er kommet til at det er falskt.

Benny Morris fant grundige israelske referater av uhyggelige massakre på palestinere før 
staten Israel ble etablert, med sikte på å tvinge flest mulig palestinere til å forlate områder som 
jødiske ledere ønsket at Israel skulle ha. Dette til tross for at FN hadde understreket at ingen 
som bodde der skulle presses til å forlate sine hjem. Benny Morris peker på at disse massakrene 
på arabere medvirket til at arabiske stater senere, efter at staten Israel var offisielt etablert, 
gikk til krig for å beskytte arabiske interesser. («The Birth of the Palestinian Refugee Problem 
Revisited»)

Kampen om historien er ikke over, selv om historikerne har fått større tilgang til 
dokumenter fra tiden omkring Israels opprettelse. Men dagens debatt dreier seg i stor 
grad om hva historikerne faktisk har funnet ut. Det er vanlig å se på Benny Morris som 
verdens fremste ekspert på bakgrunnen for det palestinske flyktningeproblemet. Derfor 
blir han hyppig sitert både av Israels venner og motstandere.

En styrke ved Benny Morris’ forskning er at han ikke presenterer et svart-hvitt bilde 
av begivenhetene rundt opprettelsen av Israel. Når to parter utkjemper en krig på liv og 
død, er det naivt å tro at alle representanter for den ene siden opptrer som engler mens 
alle representanter for den andre siden opptrer som djevler. Slik var det heller ikke da 
Israel ble opprettet, og dette får Benny Morris frem på en usminket måte. 

Når Kåre Willoch i sitatet ovenfor peker på at jødiske styrker har utført overgrep 
mot arabere, har han rett i det. Men måten han ordlegger seg på, kan skape inntrykk av 
at konklusjonen han trekker er i tråd med hvordan Benny Morris selv konkluderer, og 
slik er det ikke. Det er også nærliggende å lese Willoch-sitatet som at de jødiske lederne 

6  «The newly-opened documentation very substantially enriches the picture, and our understanding, of 
what happened in various parts of Palestine during 1948 – what happened week by week and month by 
month in Jaffa and Haifa and Jerusalem, and in the countryside; and, on the other hand – and this is a para-
doxical conclusion which won’t sit well with either Israeli or Palestinian propagandists and ’black-or-white 
historians’ – they substantially increase both Israeli and Palestinian responsibility for the creation of the refu-
gee problem. For what the new documents reveal is that there were both far more expulsions and atrocities by 
Israeli troops than tabulated in this book’s first edition, and at the same time, far more orders and advice to 
various communities by Arab officials and officers to quit their villages or to at least send away their women, 
old folk and children, substantially fuelling the exodus.» Morris 2004, side 5
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som opprettet Israel, ga ordre til soldatene sine om å utføre massakrer for at flest mulig 
arabere skulle skremmes til å flykte fra området. Hvis det er dette Kåre Willoch mener, 
trekker han den motsatte konklusjon av Benny Morris. Den israelske historikeren po-
engterer nemlig flere ganger i den boken Kåre Willoch henviser til, at han ikke har fun-
net spor av noen masterplan om at flest mulig palestinere skulle tvinges til å forlate den 
vordende jødiske staten. Han poengterer også at det aldri ble gitt instrukser fra høyere 
hold om å utføre massakrer. I samtale med undertegnede har Benny Morris uttalt at det 
ville stride mot David Ben-Gurions7 natur å gi ordre om noe slikt8.

Hovedkonklusjonen til Benny Morris er at flyktningeproblemet oppstod som følge 
av en krig palestinske arabiske ledere startet for å forhindre at staten Israel så dagens lys9. 
De fleste palestinerne flyktet på grunn av krigshandlinger 
i nærområdet, ikke fordi de ble tvunget til å flykte10. Så 
sent som et par måneder før Israel ble opprettet, trodde 
David Ben-Gurion og de andre lederne for Yishuv-en, at 
den jødiske staten ville ha en betydelig arabisk minoritet 
i overskuelig fremtid. Når Benny Morris skal oppsum-Når Benny Morris skal oppsum-
mere, skriver han at «…between the end of November 
1947 and the end of March 1948, there were no pre-
parations for mass expulsion and there were almost no 
cases of expulsion or the leveling of villages11».

På de neste sidene skal vi ta et historisk tilbakeblikk 
på krigens gang, og hvordan den gradvis skapte et pales-
tinsk flyktningeproblem. Siden det hersker en del uklar-
het om hva Benny Morris har kommet frem til i forskningen sin, vil vår hovedkilde 
være Benny Morris, slik han presenterer utviklingen i The Birth of the Palestinian Refugee 
Problem, Revisited. Et naturlig utgangspunkt er FNs delingsplan, som ble vedtatt av FNs 
generalforsamling den 29. november 1947.

Flyktningstrøm i flere faser – fase 1

Den første bølgen av palestinske flyktninger startet allerede 30. november, dagen etter 
delingsvedtaket i FN. Dette var også den første dagen med væpnet konflikt12. I denne 
flyktningebølgen var forholdsvis rike palestinere fra byene sterkt representert. Det var 
også eksempler på at folk fra landsbygden som hadde flyttet til byene dro tilbake til 
landsbyene sine, at landsbyboere forlot landsbyene sine og at beduiner forlot kystslet-
ten.

De første flyktningene emigrerte på ingen måte som følge av at jøder drev dem 
på flukt. De jødiske lederne så på denne tiden for seg at Israel ville se dagens lys med 
en betydelig arabisk minoritet. Ett av flere dokumenter som viser dette er «Guidelines 
for a Development Plan for Agricultural Settlement in the Three Years 1949-1951»13. 

7  Under mandatperioden var han den øverste lederen for det jødiske samfunnet, Yishuv-en, og i mai 1948 
ble han Israels første statsminister.
8  Samtale mellom Benny Morris og undertegnede 16. juli 2007.
9  Morris 2004, side 588
10  Morris 2004, side 589 Morris 2004, side 589
11  Morris 2004, side 588 Morris 2004, side 588
12  Morris 2004, side 67 Morris 2004, side 67
13  Morris 2004, side 68-69 Morris 2004, side 68-69
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Dokumentet ble utarbeidet av en gruppe fremtredende medlemmer av Mapai14 (blant 
annet Shimon Peres og Levi Eshkol) mellom desember 1947 og januar 1948. Hensikten 
med dokumentet var å legge premisser for den fremtidige staten Israels politikk. I følge 
dokumentet så man for seg at 35 prosent av befolkningen ville være arabisk i den aktuelle 
treårsperioden, altså når man så for seg at krigen var over. Det skulle ikke foretas tvangs-
ekspropriering av arabisk jord, og den arabiske befolkningen skulle tildeles 20 prosent 
av vannressursene.

Andre dokumenter viser at det i månedsskiftet november-desember 1947 var en hef-
tig debatt i Forsvarskomiteen15 om hvordan man skulle forholde seg til arabiske angrep 
på jøder. I kjølvannet av FNs delingsvedtak 29. november ble det gjennomført en rekke 
angrep mot jødiske sivile, det første av dem skjedde allerede den 30. november. Da ble to 
busser angrepet ved Kfar Syrkin, og syv jødiske passasjerer ble skutt og drept. I møtene i 
Forsvarskomiteen tok noen av medlemmene til orde for å besvare de arabiske angrepene 
med full styrke. De fryktet at jødisk tilbakeholdenhet ville tolkes som svakhet, og at dette 
igjen ville føre til at angrepene ble intensivert. Men David Ben-Gurions forslag, som fikk 
gjennomslag, gikk ut på følgende: Man skulle gjengjelde angrepene, men prøve å unngå 
å ta menneskeliv16. Ikke bare mente man dette var en etisk riktig handlemåte, men det 
var også i deres egen interesse. Den arabiske befolkningen var på ingen måte noen ensar-
tet fiendtlig gruppe, og man hadde ikke råd til å skyve fra seg moderate arabere.

Under den britiske mandatperioden hadde den palestinsk-arabiske nasjonale be-
vegelsen tidlig delt seg i to leirer. Den ene var ledet av Husseini-klanen, med den jø-
defiendtlige muftien av Jerusalem Haj Amin el Husseini i spissen, mens den andre var 
ledet av Nashashibi-klanen (også kalt «Opposisjonen»). Husseini tilbrakte deler av andre 
verdenskrig i Tyskland som rådgiver for Hitler. På den tiden planla Hitler et Holocaust 
på jøder i Midtøsten, som skulle iverksettes etter at tyskerne hadde vunnet krigen. Den 
planlagte jødeutryddelsen ble avverget som følge av britenes seier over tyskerne i slaget 
ved El Alamein17. Opposisjonen var mer positivt innstilt til det jødiske samfunnet, selv 
om den aldri gikk så langt som til å akseptere noen jødisk statsdannelse18. Det var Hus-
seini som skulle bli den mest fremtredende representanten for det palestinsk-arabiske 
samfunnet, og som i 1947-48 skulle lede den palestinske kampen mot opprettelsen av Is-
rael. Denne posisjonen fikk han blant annet fordi han utsatte den arabiske befolkningen 
for et terrorvelde og likviderte en rekke medlemmer av Opposisjonen under oppstanden 
mot britene i 1936-39 og i 1946-4719.

Selv om Opposisjonen i slutten av 1947 var marginalisert, ønsket det jødiske sam-
funnet med Ben-Gurion i spissen fortsatt å knytte bånd til moderate arabere. Om uskyl-
dige arabere ble drept, ville dette styrke Husseinis posisjon. Det store flertallet av ara-

14  Forløper til det israelske arbeiderpartiet. Ble opprettet i 1930 som et sosialistisk sionistisk parti. I følge  Forløper til det israelske arbeiderpartiet. Ble opprettet i 1930 som et sosialistisk sionistisk parti. I følge 
Political Dictionary of the State of Israel utgjorde partiet ikke bare den sentrale og dominerende politiske 
kraften i den jødiske arbeiderbevegelsen, men i hele det jødiske samfunnet.
15  Forsvarskomiteen bestod av representanter fra Haganah National Staff , Haganah General Staff , Jewish  Forsvarskomiteen bestod av representanter fra Haganah National Staff, Haganah General Staff, Jewish 
Agency, Histadrut (fagbevegelsen) og National Council. (Morris 2004, side 70)
16   «We shall retaliate by hitting their vehicles, not passengers…If their property is damaged, perhaps they   «We shall retaliate by hitting their vehicles, not passengers…If their property is damaged, perhaps they 
will be deterred.» Morris 2004, side 71
17  De tyske historikerne Mallmann og C�ppers fant for få år siden dokumenter i nylig frigitte tyske  De tyske historikerne Mallmann og C�ppers fant for få år siden dokumenter i nylig frigitte tyske 
arkiver om disse planene, jfr NTB-artikkel publisert i Stavanger Aftenblad 3. okt 06: http://web3.aftenbladet.
no/utenriks/article355148.ece
18  Morris 2004, side 10 Morris 2004, side 10
19  Morris 2004, side 11 og 31 Morris 2004, side 11 og 31
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bere stod i utgangspunktet på sidelinjen og lot seg ikke engasjere av konflikten. Men de 
jødiske lederne fryktet at stridshandlingenes egen logikk med angrep, gjengjeldelse og 
gjengjeldelse av gjengjeldelse ville trekke stadig flere moderate arabere inn i konfliktens 
malstrøm. Gradvis skulle dette skrekkscenariet vise seg å gå i oppfyllelse20.

Allerede en ukes tid etter at Forsvarskomiteen vedtok å besvare de arabiske angre-
pene med tilbakeholdenhet tok den det første skrittet bort fra denne linjen. Den 10. 
desember bestemte den at de jødiske Haganah-styrkene ikke lenger utelukkende skulle 
operere defensivt. Vedtaket om å prøve å unngå å ta menneskeliv ble opphevet. Endrin-
gen i strategi skyldtes at de arabiske angrepene økte i antall og spredde seg til nye områ-
der. Husseini hadde styrket sitt grep om de arabiske massene på tross av – eller kanskje på 
grunn av – at de jødiske styrkene viste tilbakeholdenhet. De jødiske lederne fryktet også 
at deres egen befolkning skulle demoraliseres eller vende seg til mer militante jødiske 
grupper som Irgun og Stern21.

Det de jødiske lederne prøvde på var å beholde en høy etisk standard samtidig som 
de militære styrkene skulle opptre mer offensivt. Haganahs angrep skulle i størst mulig 
grad rettes mot arabere som var involvert i angrep på 
jøder, mens man skulle unngå å skade arabere som ga 
uttrykk for at de ville leve i fred. Men å gjennomføre den 
nye strategien på en etisk måte skulle bli en vanskelig 
balansegang. I månedene som fulgte gjennomførte Ha-
ganah en rekke gjengjeldelsesaksjoner mot militsgrupper 
og arabiske landsbyer de oppholdt seg i, militsmedlem-
mer ble likvidert og hus de hadde oppholdt seg i jevnet 
med jorden. Soldatene fikk i de fleste tilfeller ordre om 
å «avoid causing casualties among women, children and 
the old, and in most operations the troops tried to cleave 
to the guideline»22. I dette sitatet fra Benny Morris ligger 
det også at enkelte operasjoner gikk galt, og han omtaler 
noen slike operasjoner i boken sin. Og når sivile jødiske 
kjøretøyer ble angrepet av arabisk milits, hendte det flere ganger at Haganah angrep til-
feldige sivile arabiske kjøretøyer for å presse frem en stans i de arabiske angrepene.

Disse to formene for gjengjeldelsesangrep, mot landsbyer og kjøretøyer, var Ha-
ganahs viktigste reaksjonsmåte ved arabiske angrep fra andre uken i desember frem til 
slutten av mars23. I følge Benny Morris finnes det i dokumentene fra denne perioden 
ikke spor av noen jødisk politikk som gikk ut på å tvinge den arabiske befolkningen til 
å flytte24. Kun en «extremely small» andel av flyktningene fra perioden 30. november til 
slutten av mars flyktet som følge av at jødiske styrker hadde tvunget dem til det25, og 
i disse tilfellene lå det enten militære betraktninger til grunn eller flyktningene måtte 
forlate jord de hadde leid av jøder. I samme periode fantes det også tilfeller av at arabiske 

20  Morris 2004, side 85 Morris 2004, side 85
21  Morris 2004, side 72-73 Morris 2004, side 72-73
22  Morris 2004, side 76 Morris 2004, side 76
23  Morris 2004, side 77 Morris 2004, side 77
24  Morris 2004, side 76 Morris 2004, side 76
25  Morris 2004, side 139 Morris 2004, side 139
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offiserer ga ordre om evakuering av arabiske landsbyer. Motivasjonen bak dette var enten 
militær eller politisk, noe vi skal komme tilbake til.

Flyktningestrøm i flere faser – fase 2

I mars 1948 fant det jødiske samfunnet seg trengt opp i et hjørne på de fleste områder. 
Arabiske styrker var i ferd med å ta strupetak på jødisk trafikk over store deler av landet. 
Det var for eksempel ikke lenger mulig å dra fra Tel Aviv til Haifa via hovedveien langs 
havet, da den nordlige delen av dette strekket var dominert av en rekke arabiske lands-
byer26. 

I slutten av måneden ble tre store jødiske forsyningskonvoier angrepet og tilintet-
gjort. Rundt 100 Haganah-soldater mistet livet i angrepene, i tillegg til at de fleste pans-
rede lastebilene til Haganah ble ødelagt. Situasjonen for den beleirede befolkningen i 
Jerusalem begynte å bli prekær, og behovet for å få frem forsyninger både til Jerusalem og 

jødiske befolkningssentra andre steder i landet ble stadig 
mer påtrengende. Avsidesliggende jødiske befolknings-
sentra var under sterkt militært press, ikke minst var 
presset stort mot kibbutzene i Etzion-området like sør 
for Jerusalem27.

Samtidig nærmet 15. mai seg med stormskritt. 
Dette var datoen britene skulle trekke seg ut og overgi 
kontrollen over mandatområdet til jøder og arabere. 
Den begrensede beskyttelsen britene hadde kunnet gi 
var snart en saga blott, og det lå an til økt anarki. Det lå 
også i kortene at de arabiske nabolandene ville invadere 
straks britene hadde trukket seg ut. Om de jødiske styr-
kene skulle ha en sjanse til å slå tilbake invasjonshærene, 
var de avhengige av å først vinne kampen mot de milits-

styrkene som allerede var i landet. Hvis militsstyrkene fikk anledning til å sperre viktige 
kommunikasjonslinjer (veier), kunne dette få alvorlige utslag. Det var ikke gitt at den 
jødiske staten ville overleve en slik tofrontskrig28.

Med bakgrunn i den vanskelige militære situasjonen utarbeidet Haganah-ledelsen i 
begynnelsen av mars en plan de kalte Dalet, og den gikk i korte trekk ut på følgende29:

Fiendtlige og potensielt fiendtlige styrker skulle fjernes fra området hvor den jødiske 
staten skulle etableres. De store jødiske befolkningssentraene skulle være territorielt sam-
menhengende. Den fremtidige statens grenser skulle sikres før den forventede invasjonen 
fant sted.

Å sikre kontroll over veiene var viktig om de jødiske styrkene skulle klare å gjen-
nomføre plan Dalet. Derfor var en del av planen at en rekke arabiske landsbyer skulle 
inntas militært. Landsbyer som gjorde motstand skulle ødelegges og innbyggerne drives 
på flukt. Plan Dalet ble i hovedsak gjennomført over en periode på åtte uker fra 2. april30. 

26  Morris 2004, side 163 Morris 2004, side 163
27  Disse bukket til slutt under etter intense kamper 12. – 14. mai, jfr http://www.jewishvirtuallibrary.org/ Disse bukket til slutt under etter intense kamper 12. – 14. mai, jfr http://www.jewishvirtuallibrary.org/
jsource/History/gush.html
28  Morris 2004, side 164 Morris 2004, side 164
29  Morris 2004, side 164 Morris 2004, side 164
30  Morris 2004, side 165 Morris 2004, side 165
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Gjennomføringen av denne planen er en av forklaringene på at flyktningestrømmen 
skjøt fart utover i april, men det er ikke den eneste og ikke nødvendigvis den viktigste 
forklaringen.

Deir Yassin

Benny Morris skisserer 4-5 flyktningebølger. Vi skal ikke bruke mye plass på detaljene i 
de enkelte fasene, hovedfokus vil være på hvilke faktorer som påvirket flyktningestrøm-
men. Men noen enkeltepisoder skal vi ta for oss, deriblant en episode fra 9. april 1948 
som fikk store ringvirkninger.

Blant de veiene man ønsket å sikre gjennom plan Dalet var hovedveien mellom Tel 
Aviv og Jerusalem en av de viktigste. Det var maktpåliggende å bryte blokaden av de 
100.000 jødiske innbyggerne i Jerusalem, slik at de kunne få sårt tiltrengte forsyninger. 
De jødiske militsene Irgun og Lehi ønsket å gi sitt bidrag til å bryte blokaden. Haganah 
ga dem klarsignal til å innta den arabiske landsbyen Deir Yassin, etter forsikringer fra de 
to gruppene om at de var i stand til å gjennomføre oppdraget. Men det hele gikk forfer-
delig galt. Deir Yassin har gått inn i historien som navnet på en fryktelig massakre. Nå 
var det ikke slik at noen massakre var planlagt. Benny Morris holder det for sannsynlig 
at de uerfarne soldatene «mistet hodet» i kampens hete, en kamp som ble mye hardere 
enn de hadde forestilt seg. Da det hele var over hadde i overkant av 100 landsbyboere 
mistet livet, og flere skal ha blitt drept etter at kamphandlingene var over. Ledelsen for 
Yishuv-en fordømte massakren31.

Ryktene om hva som skjedde i Deir Yassin skapte masseflukt, og i følge Karen Arm-
strong var disse ryktene hovedforklaringen på at 750.000 arabere forlot landet i måne-
dene som fulgte32. Det som skjedde i Deir Yassin var alvorlig, men ryktene som oppstod 
var sterkt overdrevne. I en BBC-dokumentar fra 1998 kom det frem at arabiske medier 
i 1948 bestemte seg for å gjøre mest mulig ut av episoden, i et forsøk på å få arabiske 
hærer til å invadere: «So we wrote a press release stating that at Deir Yassin children were 
murdered, pregnant women were raped. All sorts of atrocities33,» uttalte journalisten 
Hazem Nusseibeh til BBC. I samme TV-dokumentar uttalte en av de overlevende fra 
Deir Yassin at det ikke hadde foregått voldtekter der. Det var ryktene om voldtekter som 
i følge Nusseibeh var hovedforklaringen til masseflukten. Når det gjelder antall drepte, 
har forskere ved det palestinske Bir Zeit-universitetet funnet ut at tallet var godt under 
halvparten av de 254 man lenge opererte med34.

I løpet av de ukene plan Dalet ble gjennomført, måtte Haganah-offiserer sjelden ta 
det moralsk vanskelige valget om hvorvidt de skulle drive innbyggerne i ulike landsbyer 
på flukt. Som følge av ryktene fra Deir Yassin benyttet mange sjansen til å flykte før og 
under militære slag, eller de flyktet når de hørte om krig i nabolaget. Så når Haganah 
kom inn i landsbyer det militært sett var viktig å holde, var befolkningen som oftest 
dratt35.

31  Morris 2004, side 237-9 Morris 2004, side 237-9
32  Armstrong 1996, side 389-90: «During the hostillities, some 750.000 Arabs of Palestine, terrifi ed by  Armstrong 1996, side 389-90: «During the hostillities, some 750.000 Arabs of Palestine, terrified by 
reports of the Deir Yassin atrocities, had fled the country».
33  Israel and the Arabs: the 50 Year Confl ict, BBC-dokumentar fra 1998. Israel and the Arabs: the 50 Year Conflict, BBC-dokumentar fra 1998.
34  Th e Jerusalem Report 2. april 1998, side 6 The Jerusalem Report 2. april 1998, side 6
35  Morris 2004, side 165 Morris 2004, side 165
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Hvorfor de flyktet

Krig og rykter om krig var altså blant de viktigste forklaringene på hvorfor arabere flyktet 
fra området hvor den jødiske staten ble etablert. Når Haganah eller IDF ga ordre til ara-
bere om å forlate et område, skjedde dette vanligvis som en reaksjon på arabiske angrep, 
og det ble gjort fordi man mente det var nødvendig for krigføringen. Det fantes derimot 
aldri noen masterplan om at arabere som sådan skulle drives ut av landet.

En annen faktor som hadde stor betydning for utvandringen var britenes tilbake-
trekning, siden dette betydde at britenes sivile administrasjon ville forsvinne. Det var 
ikke bygget opp en velutviklet arabisk sivil administrasjon til å ta over, slik Yishuv-en 
hadde bygget opp en jødisk sivil administrasjon36, og de fleste arabiske lederne – folk 
som ville være i stand til å bygge opp en slik – hadde emigrert tidlig. Sammen med høy 
arbeidsledighet og en økonomi som i stor grad var lammet av krigen, førte dette til at 
mange på «grasrota» så mørkt på fremtiden. Dette var en del av beslutningsgrunnlaget 
for mange av de som forlot det området som ble Israel.

Også arabiske ledere må ta sin del av ansvaret for at flyktningeproblemet oppstod. 
Det hendte ofte at arabiske militser trakasserte lokalbefolkningen, tvang dem til å overgi 
husene sine og å betale beskyttelsespenger. Det hendte også at landsbyer som ikke ble 
ansett for å være tilstrekkelig lojale, ble angrepet og befolkningen drevet på flukt37. I til-
legg ga arabiske ledere en rekke ordrer om å forlate landsbyer38. De fleste ordrene om eva-
kuering gjaldt kun kvinner, barn og eldre, mens man ba voksne menn om å bli værende 
og kjempe. Benny Morris tror det hadde en demoraliserende effekt på den gjenværende 
mannlige befolkningen at kvinner, barn og eldre var dratt. Men noen ganger ble det gitt 
ordre om at hele landsbyer skulle evakueres. Særlig gjelder dette perioden april-mai, da 
slike ordrer førte til total evakuering av rundt to dusin landsbyer39. Ordrene gikk ut til 
mange flere, men noen landsbyer nektet å gjennomføre evakueringen. Noen av disse 
eksisterer i Israel den dag i dag, blant annet gjelder dette Fureidis sør for Haifa.

Det var flere årsaker til at arabiske ledere tok initiativ til hel eller delvis evakuering av 
landsbyer: Det skulle gjøres plass for arabiske militssoldater, og sivile skulle reddes unna 
kamphandlingene. Man ønsket også å straffe landsbyer som var vennligsinnet overfor 
jødene, og sist men ikke minst ønsket man ikke at arabere skulle bo i en jødisk stat.

Da britene trakk seg ut av Haifas sentrum 21. april, inntok jødiske styrker byen. I 
dagene som fulgte fikk vi et klart eksempel på arabisk motvilje mot å bo i en jødisk stat. 
Allerede i månedene som gikk foran, hadde ti-tusenvis arabere forlatt byen, og nå førte 
krigshandlingene til at flyktningestrømmen skjøt fart. I dagene som fulgte var hovedten-
densen i følge de fleste britiske observatører at jødene prøvde å få araberne til å bli væ-
rende, mens lokale arabiske ledere ønsket at emigrasjonen skulle fortsette til alle arabere 
hadde forlatt byen40. Årsaken til at de arabiske lederne ønsket dette, var både en sterk 
motvilje mot at arabere skulle bo i en jødisk stat, og at det var viktig å fjerne arabiske 
sivile før et arabisk angrep på byen. I tillegg håpet de at lidelsen til palestinske flyktnin-
ger ville tvinge frem en arabisk invasjon – samtidig som arabiske naboland så etter en 

36  Morris 2004, side 173 Morris 2004, side 173
37  Morris 2004, side 174 Morris 2004, side 174
38  Morris 2004, side 174-177 Morris 2004, side 174-177
39  Morris 2004, side 176 Morris 2004, side 176
40  Morris 2004, side 202 Morris 2004, side 202
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unnskyldning for å invadere. Flyktningestrømmen fungerte som en slik legitimering av 
invasjonen av Israel41. Blant den arabiske befolkningen hersket det i tillegg frykt for at 
de ville bli utsatt for represalier av en arabisk invasjonshær om de ble værende i byen, da 
de ville blitt sett på som forrædere42. Og de regnet ikke med at det ville ta lang tid før en 
arabisk hær hadde inntatt byen og de kunne returnere43.

I de neste par ukene var det arabiske Haifa under militært – og ikke sivilt – jødisk 
styre, og den arabiske befolkningen ble utsatt for tøffe forhør, portforbud, husransakin-
ger og lignende. Den tøffe behandlingen bidro ikke akkurat til å redusere strømmen av 
arabere som forlot byen44.

Lokale arabiske ledere i Tiberias tok også initiativ til evakuering av hele befolknin-
gen. Dette skjedde noen få dager før de arabiske lederne i Haifa tok sin beslutning45, og 
motivasjonen var nok den samme som i Haifa. Arab Higher Comittee ga enda tydeligere 
uttrykk for motvilje mot at arabere skulle bo i en jødisk stat. I august tok de til orde for 
at de palestinske flyktingene ikke burde repatrieres i Israel siden dette ville representere 
en anerkjennelse av staten Israel og de repatrierte ville måtte leve på de jødiske myndig-
hetenes nåde46.

Benny Morris har vist at brutaliteten i andre halvdel av krigen var større enn i første 
halvdel, og dette bidro til at den arabiske utflyttingen økte fra områder hvor det var krig 
eller man fryktet at krigen ville komme. Brutaliseringen skyldtes blant annet at hærer 
fra fem naboland hadde invadert Israel og krigføringen ble mer intens. Brutaliseringen 
skyldtes også at hatet mellom folkegruppene økte etter hvert som folk mistet familie, 
venner og kjente. På jødisk/israelsk side mistet en hel prosent av befolkningen livet – 
rundt seks tusen mennesker, en tredjedel av disse var sivile47. Arabiske stater har ikke 
offentliggjort tall for antall arabiske døde48, men i følge Benny Morris ble rundt 800 
arabere drept under massakrer eller andre situasjoner hvor det ikke var nødvendig for 
krigføringen å ta liv49. Vi skal komme tilbake til dette i neste avsnitt.

Når Benny Morris skal oppsummere hvorfor så mange palestinere flyktet i 1947-49, 
begynner han med å skrive at bildet er svært komplekst og variert, og at mange faktorer 
virket sammen. Deretter legger han til at den siste og avgjørende faktoren de fleste steder 
var angrep fra Irgun, Lehi, Haganah eller IDF, eller frykt for slike angrep50. Til denne 
konklusjonen er det flere ting å bemerke. For det første, det at folk flykter for å komme 
unna krigsområder før et forventet angrep finner sted, er en naturlig reaksjon. Om vi 
trekker en parallell til for eksempel andre verdenskrig, finner vi utallige eksempler på 
dette. Og ikke minst finner vi mange eksempler på at sivilbefolkningen evakuerer områ-
der etter hvert som militære styrker trekker seg tilbake fra områder de ikke klarer å holde. 
Da tyske styrker trakk seg tilbake fra Øst-Europa mot slutten av andre verdenskrig, flyk-

41  Morris 2004, side 594 Morris 2004, side 594
42  Morris 2004, side 206 Morris 2004, side 206
43  Morris 2004, side 594 Morris 2004, side 594
44  Morris 2004, side 202-4 Morris 2004, side 202-4
45  Morris 2004, side 186 Morris 2004, side 186
46  Morris 2004, side 181 Morris 2004, side 181
47  Gilbert 1993, side 46 Gilbert 1993, side 46
48  Gilbert 1993, side 46 og Morris 2004, side 3 Gilbert 1993, side 46 og Morris 2004, side 3
49  Intervju med Benny Morris i Ha’aretz. Intervjuet er gjengitt på følgende nettside: http://www.logosjo- Intervju med Benny Morris i Ha’aretz. Intervjuet er gjengitt på følgende nettside: http://www.logosjo-
urnal.com/morris.htm. Dato for intervjuet står ikke oppført på verken denne nettsiden eller på Ha’aretz sin 
egen nettside (hvor deler av intervjuet er gjengitt), men det stod på trykk i overgangen 2003-4.
50  Morris 2004, side 599 Morris 2004, side 599
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tet den tysktalende sivilbefolkningen sammen med dem. Det samme skjedde da finske 
styrker trakk seg ut av Øst-Karelen under Vinterkrigen i 1939-40, og da den egyptiske 
hæren uventet brøt sammen sør i Israel i oktober 1948.

Videre må vi se konklusjonen til Benny Morris i lys av en annen av konklusjonene 
hans, nemlig at den palestinske utvandringen skjedde i en krigssituasjon, og at den di-
rekte og indirekte var et produkt av en krig som palestinerne startet51.

Men selv med disse nyanseringene er det grunn til å spørre om Benny Morris kan 
ha trukket en forhastet konklusjon, og om ikke en annen faktor har spilt minst like stor 
rolle – nemlig den religiøse faktoren. Benny Morris gir en rekke eksempler på at mange 
muslimer hadde sterke antipatier mot å leve under jødisk styre, mens kristne og drusere 
hadde en langt mer positiv holdning52. Men han fremholder ikke dette som en av hoved-
forklaringene bak utvandringen. Kanskje har han undervurdert styrken i disse antipati-
ene? En jødisk stat, og ikke minst en jødisk stat hvor det bor muslimer, er en teologisk 
umulighet i islam. Det blir lettere å forklare den omfattende palestinske utvandringen 
om vi tar med denne faktoren, og det er rimelig å se den som en av hovedforklaringene.

Overgrep mot jøder

I boken til Morris om det palestinske flyktningeproblemet er det viet svært lite plass 
til terror og angrep på jøder. Dette skyldes i følge forfatteren at boken jo handler om 

hvorfor det oppstod et palestinsk flyktningeproblem. Da 
er det mest vesentlig å finne ut hva jøder gjorde mot 
arabere, ikke hva arabere gjorde mot jøder53. Men en 
slik tilnærming kan lett få lesere som ikke kjenner den 
andre siden av historien til å tro at de jødiske/israelske 
styrkene helt uprovosert angrep arabere. Det er på ingen 
måte tilfelle. 

Fra mandatperioden hadde jødene rik erfaring med 
arabisk terror. I følge Benny Morris finnes det flere ek-
sempler på massakrer på jøder i perioden før 1948, men 
det finnes ingen eksempler på massakrer på arabere54. 
Den mest kjente massakren på jøder i mandattiden 
skjedde i Hebron den 24. august 1929, etter at den jø-
diske befolkningen der hadde bestemt seg for å nekte 
å motta våpen eller la seg beskytte av jødiske styrker. 

Rundt 60 jøder ble slaktet ned. Noen dager senere ble 18 ubevæpnede jøder massakrert 
i Safad55.

Det jødiske samfunnet ble også utsatt for terror under krigen i 1948. Den 13. april 
ble en konvoi jødiske leger og sykepleiere angrepet på vei til Hadassah-sykehuset i Jerusa-
lem, og da ble 40 jøder massakrert. Den 14. mai tapte kibbutzene i Gush Etzion sør for 
Jerusalem kampen mot arabiske styrker, og i den største av dem (Kfar Etzion) ble rundt 

51  Morris 2004, side 7 Morris 2004, side 7
52  Morris 2004, blant annet side 25, 105, 108 og 416 Morris 2004, blant annet side 25, 105, 108 og 416
53  Morris 2004, side 7 Morris 2004, side 7
54  www.miff .no/nyheter/2007/09/26MorrisKommentererWilloch.htm www.miff.no/nyheter/2007/09/26MorrisKommentererWilloch.htm
55  Morris 2001, side 114-115 Morris 2001, side 114-115

Den 14. mai 1948 tapte  
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for Jerusalem kampen mot 

arabiske styrker. I Kfar Etzion 

ble rundt 120 jøder massakrert 

etter at de overga seg.
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120 massakrert etter at de overga seg56. Totalt ble 170 til 250 jøder massakrert i løpet av 
krigen, i følge Morris.

Sett så at de jødiske styrkene ikke hadde klart å bryte blokaden av Jerusalem. Hva 
ville da skjedd med de rundt 100.000 jødiske innbyggerne der etter en arabisk invasjon? 
Det bør ikke være nødvendig å utdype det. Men det faktum at jødiske befolkningssentra 
stort sett klarte å holde stand mot arabiske styrker begrenset disses mulighet til å utføre 
massakrer mot jøder. Det blir urimelig å holde det mot Israel at styrkene deres klarte å 
avverge presset fra arabiske styrker og dermed avverge massakrer.

Staten Israels politikk

Fra palestinsk hold blir det pekt på at tanken om «transfer» – at jøder ville tømme landet 
for arabere – var en av de viktigste årsakene til den palestinske utvandringen. I andreutga-
ven av boken om det palestinske flyktningeproblemet, har Benny Morris viet et helt kapit-
tel til dette spørsmålet (kap 2). Konklusjonen hans er at det finnes god dokumentasjon på 
at jøder diskuterte muligheten for å legge til rette for arabisk utvandring helt fra slutten av 
1800-tallet, og spesielt fra 1930-tallet av. Det ble innledet samtaler med arabiske ledere om 
dette. Men han konkluderer likevel med at vi ikke kan slutte av dette at det fantes noen 
jødisk masterplan for «transfer» under krigen i 1948. Det finnes ikke spor i tilgjengelig 
materiale etter en slik plan, og han tror ikke selv at det eksisterte en slik57.

Men etter hvert som flyktningestrømmen skjøt fart, måtte den israelske regjeringen 
ta stilling til hvordan de skulle forholde seg til den. I regjeringen var ulike synspunkter 
representert. 15. juni gikk Mapam, ett av de viktigste partiene i regjeringskoalisjonen, 
inn for at flyktninger som var innstilt på å leve i fred med israelerne skulle få vende til-
bake når krigen var over. Ben Gurion, statsminister og leder for det viktigste partiet i koa-
lisjonen (Mapai) var uenig i dette. Han fryktet at dette ville føre til at krigen blusset opp 
på nytt, og tok i stedet til orde for å fremforhandle en avtale med de arabiske landene om 
en befolkningsutveksling. En slik avtale [iverksatt i 1924] hadde ført til fred og vennskap 
mellom tyrkere og grekere, sa han, to folk som hadde vært fiender i mer enn 400 år58. Når 
vi leser om dette, er det viktig at vi ser situasjonen med samtidens briller. I årene etter 
andre verdenskrig ble flere titalls millioner mennesker flyttet på i befolkningsutvekslinger 
over store deler av verden, og dette ble sett på som akseptabelt og noe som kunne bidra til 
freden (se artikkelen Palestinske flyktninger og andre flyktningegrupper på side 48).

Kompromisset regjeringen kom frem til var at ingen flyktninger skulle få vende 
tilbake så lenge krigen pågikk og utenlandske styrker stod på israelsk jord. Mot slutten 
av juli føyde regjeringen til at det palestinske flyktningeproblemet måtte løses som del av 
en større fredsavtale mellom Israel og de arabiske landene, og at man i den forbindelse 
også måtte ta opp jødenes situasjon i arabiske land og finne en løsning på problemet 
med konfiskering av jødisk eiendom i disse landene59. I september uttalte Ben Gurion 
til en FN-representant at «if we discuss the arrangement of a solid, stable peace with the 
Arabs…one can discuss anything»60.

56  www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/gush.html og Morris 2001, side 214. Det fi nnes også  www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/gush.html og Morris 2001, side 214. Det finnes også 
andre eksempler på slik terror.
57  Morris 2004, side 6 og 60 Morris 2004, side 6 og 60
58  Morris 2004, side 318 Morris 2004, side 318
59  Morris 2004, side 323 Morris 2004, side 323
60  Morris 2004, side 330 Morris 2004, side 330
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(Foto: FN)
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Høsten 1948 var det også en heftig debatt i regjeringen som følge av rapporter om 
massakrer utført av israelske soldater. Det var først og fremst etter at arabiske styrker brøt 
våpenhvileavtalen i oktober at massakrer skal ha funnet sted under de påfølgende kamp-
handlingene. I regjeringen ble det ramaskrik når rapportene om overgrep nådde dem, og 
den viktigste konsekvensen var at det ble utarbeidet detaljerte retningslinjer for hvordan 
den israelske hæren skulle behandle arabere, både sivile og soldater som ble tatt til fange: 
«unjustified killing will be regarded as murder…Torture of placid civilians will be dealt 
with sharply», stod det blant annet i de nye retningslinjene61. Det ble også tatt initiativ 
til å straffeforfølge militært personell som hadde tatt del i overgrep62.

Hva er løsningen på flyktningeproblemet?

Ethvert normalt menneske vil føle ubehag og sorg når man leser om mennesker som blir 
utsatt for overgrep og urett. Når det gjelder det palestinske flyktningeproblemet er det 
spesielt vondt å lese om palestinere som ble dradd inn i konfliktens malstrøm selv om 
de i utgangspunktet ikke selv hadde deltatt i fiendtligheter mot det jødiske samfunnet. 
Ansvaret for dette ligger til syvende og sist hos Haj Amin el Husseini og de andre arabiske 
lederne som satte i gang fiendtligheter og terror mot jøder og moderate arabere. Men 
uavhengig av hvordan situasjonen oppstod, har verdenssamfunnet ansvar for å arbeide 
frem løsninger som bøter på urettferdigheten uten å skape ny urettferdighet.

Da krigen var over og den jødiske staten hadde overlevd, prøvde verdenssamfunnet å 
finne en løsning på det palestinske flyktningeproblemet. FN-resolusjon 194 ble vedtatt i 
desember 1948. Den gikk ut på at flyktninger som ville leve i fred skulle få vende tilbake, 
mens de som ikke ville vende tilbake skulle få kompensasjon. Som tidligere nevnt var 
ikke Israel innstilt på å godta en omfattende tilbakevending. Israel kunne derimot godta 
den såkalte Gaza-planen, som gikk ut på at Gaza ble innlemmet i Israel mot at de flykt-
ningene som var dratt dit skulle få israelsk statsborgerskap og vende tilbake til sine hjem, 
i tillegg til at den opprinnelige befolkningen i Gaza også skulle få israelsk statsborgerskap. 
Dette ville ha økt den arabiske befolkningen i Israel med rundt 300.000 mennesker, i 
tillegg til rundt 25.000 som vendte tilbake til Israel gjennom «infiltrasjon» og ytterligere 
noen tusen som følge av familiegjenforening. Men Egypt motsatte seg avtalen, på tross 
av at Ben Gurion prøvde å sukre pillen med å foreslå israelske landavståelser i Negev. 
Dermed var Gaza-planen død.

Etter dette ble det gjort ett seriøst forsøk til på å få til en fredsavtale, som heller ikke 
lyktes. Israel sa seg nå kun villig til å ta imot 100.000 flyktninger og krevde at våpenhvi-
lelinjene fra krigen skulle anerkjennes som grenser. Fra arabisk hold krevde man at Israel 
skulle ta imot alle flyktninger og trekke seg tilbake til de grensene som var skissert i FNs 
delingsplan. Forhandlingene strandet uten at man fant en løsning63.

Israels skepsis til å ta imot et betydelig antall flyktninger etter en blodig krig er 
fullt forståelig. Hatet mot Israel startet ikke med det palestinske flyktningeproblemet, 
det oppstod som følge av antipatier mot at jøder skulle få en egen stat. Dermed ville 
ikke repatriering fjernet hatet, tvert imot ville dette kunnet føre til at krigen blusset opp 
igjen, med økte lidelser for arabere og jøder som konsekvens. I tillegg er det sannsynlig at 

61  Morris 2004, side 490 Morris 2004, side 490
62  Morris 2004, side 487 Morris 2004, side 487
63  Morris 2004, kap 10 Morris 2004, kap 10
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mange repatrierte eks-flyktninger ville hatt lav lojalitet til den jødiske staten. Den dag i 
dag boikotter enkelte israelske arabere staten Israel ved å nekte å betale skatt, noe arabisk-
dominerte kommuner lider av økonomisk. En stat kan ikke overleve om en betydelig 
andel av befolkningen opptrer slik. Dette, og at Israel var i ferd med å ta imot hundretu-
sener av jødiske flyktninger fra arabiske land, talte for at det palestinske flyktningepro-
blemet burde løses ved å integrere de arabiske flyktningene i de arabiske landene. En slik 
løsning er enda mer fornuftig i vår egen tid, ettersom palestinske imamer uavlatelig tar 
til orde for drap på jøder64.

Da det viste seg vanskelig å finne en politisk løsning 
på flyktningeproblemet tok USA initiativ til å løse det 
med økonomiske midler i august 1949. En Marshall-
plan for Midtøsten skulle legge grunnlaget for at flykt-
ningene kunne integreres i arabiske land (McGhee-pla-
nen). De arabiske landene avslo tilbudet og hevdet at den 
eneste rettferdige løsningen på flyktningeproblemet var 
repatriering i Israel65 – vel vitende om at en slik løsning 
ville bety begynnelsen på slutten for Israel. Utslettelse 
av Israel var altså viktigere for dem enn flyktningenes 
behov, noe som viser at kampen deres for repatriering av 
flyktningene ikke var motivert i at man ønsket å hjelpe 
disse. Det at de plasserte flyktningene i leirer med dårlige 
sanitære forhold peker i samme retning. Først da Israel 
invaderte Vestbredden og Gaza i 1967 ble det gjennomført seriøse tiltak for å utbedre 
forholdene i flyktningleirene i disse områdene (se grafikk).

Oslo-prosessen

I årene frem til Oslo-prosessen var det få seriøse forsøk på å få til en fred mellom partene. 
Camp David-avtalen var et slikt forsøk. Den førte til fred med Egypt, men ikke med 
palestinerne. I 1993 ble det så inngått en intensjonsavtale mellom israelere og palestinere 
om å få til fred, Oslo-avtalen. Avtalens hovedfundament var Yassir Arafats lovnad om å 
anerkjenne Israels rett til å eksistere, noe israelerne tolket som en anerkjennelse av Israel 
som jødisk stat. Det skulle imidlertid vise seg at Yassir Arafats anerkjennelse av Israel 
var betinget av at Israel var villig til å bli en palestinsk stat: Under sluttforhandlingene 
på Camp David i 2000 fastholdt han kravet om at alle palestinske flyktninger måtte få 
vende tilbake – hvis ikke ble det ingen avtale. I følge FN utgjør denne gruppen i dag 
rundt fire og en halv millioner mennesker66.

Om Arafat hadde fått gjennomslag for kravet sitt og Israel hadde blitt stat med 
palestinsk flertall, ville PLO enkelt kunnet slå denne sammen med Vestbredden og Gaza 
og opprette en PLO-stat «fra [Jordan]elven til [Middel]havet». Arafats krav om tilbake-
vendelse viser tydelig at han talte usant da han sa at han anerkjente Israels rett til å eksis-
tere. I august 2005 uttalte fredsmekler Terje Rød-Larsen til det amerikanske tidsskriftet 
Atlantic Monthly at «Arafat løy hele tiden».

64  Se palestinsk tv med norsk tekst på www.miff .no Se palestinsk tv med norsk tekst på www.miff.no
65  Morris 2004, side 578-579 Morris 2004, side 578-579
66  www.un.org/unrwa/refugees/whois.html www.un.org/unrwa/refugees/whois.html
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At Arafat ikke var innstilt på fred, fikk vi et signal om allerede året etter at Oslo-
avtalen var signert. I den kjente talen han holdt i Johannesburg i 1994, omtalte han 
Oslo-avtalen som en ussel, eller foraktelig, våpenhvile («solha donia» på arabisk). Han 
sammenlignet den med den avtalen Muhammed inngikk med Koraish-stammen i Mek-
ka, og som han valgte å bryte67.

Det alvorligste bruddet på Oslo-avtalen var nok den systematiske hat-indoktrine-
ringen av barn, som Arafats administrasjon innførte straks selvstyremyndighetene ble 
opprettet i 1994. Mens israelske skolebøker ble stadig mer vennligsinnet overfor arabere, 
ble palestinske barn over natten utsatt for grov hatpropaganda gjennom skolesystemet68, 
barne-tv69, barneleirer osv. Dette har pågått siden, og det er flere grunner til at det har 
kunnet skje: I Vesten er det mange som ikke kjenner til hat-indoktrineringen siden den 
foregår på arabisk. Av de som kjenner til den er det noen som ikke tar den alvorlig, mens 
andre mener man bør fullføre den politiske prosessen med å få på plass en palestinsk stat 
før man griper tak i menneskerettighets-problematikken. En slik strategi bidrar ikke til 
fred, og den står i et motsetningsforhold til tanken bak Oslo-prosessen.

Konklusjon

For 60 år siden bodde rundt en million jøder i den arabiske verden, i dag bor det praktisk 
talt ingen jøder der. De fleste ble tvunget til å dra, mange etterlot seg store verdier, og 
flertallet fant veien til Israel. Vel fremme i Israel ble flyktningene integrert i det israelske 
samfunnet.

En rettferdig løsning på det palestinske flyktningeproblemet må gå ut på at også 
disse flyktningene integreres i de landene de har flyktet til. Tilbakevending til Israel er 
ikke mulig, og kravet om dette bidrar bare til å skape en konflikt uten ende. Derfor bør 
verdenssamfunnet gi klare signaler om at tilbakevending aldri vil bli aktuelt. En måte 
å signalisere dette på er å annullere FNs definisjon av palestinske flyktninger. Denne 
definisjonen definerer alle etterkommere av de palestinske flyktningene som flyktninger. 
Her bør man i stedet benytte FNs ordinære flyktningedefinisjon, slik at det bare er flykt-
ningen selv som defineres som flyktning.

Så lenge palestinske barn indoktrineres med hat-propaganda vil en fredsavtale og en 
løsning på det palestinske flyktningeproblemet være utenfor rekkevidde. Hat-indoktri-
neringen har pågått siden starten av Oslo-prosessen, selv om de palestinske myndighe-
tene forpliktet seg gjennom Oslo-avtalen til å utdanne neste generasjon for fred70. Dette 
var en av årsakene til at Oslo-prosessen brøt sammen sommeren 2000. Om en fredsavtale 
skal være mulig i fremtiden må det legges press på palestinske myndigheter om å avstå 
fra å drive hat-indoktrinering av barn. Siden Norge er med på å finansiere de palestinske 
myndighetene, har vi også mulighet til å øve slikt press.

67  Tale av Yassir Arafat i Johannesburg, Sør-Afrika, 10. mai 1994. Lydopptak og transkripsjon.  Tale av Yassir Arafat i Johannesburg, Sør-Afrika, 10. mai 1994. Lydopptak og transkripsjon. 
68  Syn og segn nr 4 2001, side 4-15 Syn og segn nr 4 2001, side 4-15
69  www.pmw.com www.pmw.com
70  I Oslo II-avtalens artikkel XXII (2) fra 1995 står det følgende: Israel and the Council will ensure that  I Oslo II-avtalens artikkel XXII (2) fra 1995 står det følgende: Israel and the Council will ensure that 
their respective educational systems contribute to the peace between the Israeli and Palestinian peoples and to 
peace in the entire region, and will refrain from the introduction of any motifs that could adversely affect the 
process of reconciliation.
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Neste Holocaust 
blir helt annerledes
Benny Morris 

Avisen Dagen oversatte artikkelen til norsk og publiserte den 13. januar 2007. Artikkelen ble også 

publisert på Miff.no med tillatelse fra forfatteren.

Det var som kjent nazistene som industrialiserte massemord. Men til tross for indus-
trialiseringen hadde gjerningsmennene individuell kontakt med ofrene sine. De avhu-
maniserte dem over måneder med rystende fornedrelse, før de utførte selve drapene. 
Men likevel hadde de hele tiden øye- og ørekontakt med ofrene sine, av og til endog 
kroppskontakt. 

Sammen med sine ikke-tyske hjelpere måtte tyskerne jage menn, kvinner og barn ut 
av husene deres, pågripe dem, slepe dem ut, banke dem opp bortover gatene, meie dem 
ned i nærliggende skogholt eller skyve og tettpakke dem om bord i kuvogner og frakte 
dem til leirene der «Arbeit macht frei». Der måtte de skille de arbeidsføre fra de ubruke-
lige, narre de sistnevnte inn i «dusj»-haller, sende inn gassen, løfte de døde ut igjen og 
klargjøre «dusjene» til neste gruppe. 

Neste Holocaust vil bli helt annerledes. En lys morgen om fem eller ti års tid, kan-
skje midt under en regional krise, kanskje helt ut av det blå, en dag eller ett år eller fem år 
etter at Iran har fullført atombomben sin, sitter mullaene i Qom samlet i hemmelig møte 
under ett portrett av ståløynene til ayatolla Khomeini. Der gir de president Ahmadinejad 
(som da sitter i sin andre eller tredje periode som Irans president) grønt lys. 

Ordrene går ut og Shihab 3 og 4-rakettene vil ta av med kurs for Tel-Aviv, Beers-
heba, Haifa og Jerusalem, og sannsynligvis mot noen militære målområder, inkludert et 
halvt dusin eller så med angivelige israelske atomrakettbaser. Noen Shihab-raketter vil 
ha atombomber i nesen, kanskje til og med flere atomstridshoder. Andre vil være nar-
reraketter, bare fylt med biologiske eller kjemiske agenter, eller gamle aviser, for å forvirre 
de israelske anti-rakett-batteriene og sivilforsvaret. 

Mot et langstrakt og lite land som Israel vil det antakelig være nok med bare fire 
eller fem treff. Så er Israel utslettet. En million israelere eller mer i Tel Aviv, Haifa og 
Jerusalem og omegn vil dø øyeblikkelig. Millioner vil være alvorlig strålingsskadet. Israel 
har omtrent syv millioner innbyggere. Ingen iraner vil se eller berøre en eneste israeler. 
Det hele vil bli utført på et fullstendig upersonlig plan. 

Noen av de døde kommer nødvendigvis til å være arabere. Israel har 1,3 millioner 
arabiske innbyggere. I tillegg bor 3,5 millioner arabere i de halvokkuperte områdene på 
Vestbredden og på Gazastripen. Både Jerusalem Tel-Aviv/Jaffa og Haifa har store arabiske 
minoriteter. Og like utenfor Jerusalem er det store arabiske befolkningskonsentrasjoner 
(Ramalla-Al Bire, Bir Zeit og Betlehem). Slik er det også ved Haifa. Også her vil mange 
dø straks, eller etterhvert. 

Det er tvilsomt om et slikt massedrap av muslimske brødre og søstre vil uroe Ahma-
dinejad og mullaene. Iranerne liker ikke araberne noe særlig, spesielt ikke sunni-arabere. 
De har vært i krig med dem i hundrevis av år. Og de nærer en spesiell forakt for (sunni) 
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palestinerne, som til tross for et opprinnelig overtak over jødene på ti mot én, aldri greide 
å hindre jødene i å opprette den jødiske staten eller ta over makten i hele Palestina. 

Dessuten, det iranske lederskapet ser ødeleggelse av Israel som en overordnet gud-
dommelig befaling, og et forvarsel på Gjenkomstens Dag. Og muslimene de ofrer un-
derveis, sees på som martyrer for en edel sak. Uansett kommer palestina-araberne til å 
overleve fordi det er så mange av dem som bor atspredt rundt på kloden. Det samme vil 
Stor-Arabia, som de utgjør en del av. Å bli kvitt den jødiske staten er så avgjort viktig 
for araberne - etter Irans oppfatning - at de må være villig til å ofre litt. På det kosmiske 
regnearket vil det være kostnaden verdt. 

Ett spørsmål vil nok ikke desto mindre bli reist i de iranske rådslagningene: Hva 
med Jerusalem? Byen rommer tross alt islams tredje helligste helligdommer (etter Mekka 
og Medina), nemlig Al Aksa-moskeen og Omar-moskeen. Men Ali Khamenei - den 
øverste åndelige lederen - og Ahmadinejad kommer antagelig til å svare omtrent slik som 
de svarer på det mer omfattende spørsmålet om ødeleggelse og bestråling av Palestina for 
øvrig: Byen vil, sammen med landet rundt den, ved Allahs nåde komme seg igjen om 20 
til 50 år. Da vil den bli gjenopprettet for islam (og araberne). Og den mer dyptgripende 
radioaktive forurensningen vil da være utslettet. 

Skal man dømme etter Ahmadinejads konstante omtale av Palestina, behovet for å 
utslette Israel og fornektelsen av Holocaust, må han være en besatt mann. Besettelsen de-
ler han med mullaene. Alle er oppdradd i Khomeinis lære. Han var en frodig antisemitt 
som tordnet mot «den lille Satan». Kan vi dømme etter Ahmadiejads organisering av 

Holocaust-karikatur konkurransen og den nylig avhold-
te Holocaust fornektelses-konferansen må den iranske 
presidentens hat være dypt (og naturligvis skamløst). 

Han er villig til å gamble med Irans fremtid og kan-
skje hele Midtøstens fremtid i bytte for Israels utslettelse. 
Det kan ikke være tvil om at han tror Allah på en eller 
annen måte vil beskytte Iran mot en israelsk atom-gjen-
gjeldelse eller et amerikansk motangrep. Men ser vi bort 
fra Allah, kan det også godt tenkes han tror at rakettene 
hans vil pulverisere den jødiske staten så sterkt, slå dens 
lederskap og landbaserte atomraketter ut, og demorali-
sere og forvirre de atomvåpen-bærende ubåtkommando-
ene så sterkt at de ikke greier å svare. Og siden han nærer 
så bunnløst dyp forakt for de skjelvende vestlige knærne, 
er det altså lite sannsynlig at han vil ta på alvor faren for 
atomgjengjeldelse fra USA. 

Eller kanskje tar han muligheten for gjengjeldelses-
angrep med i regnestykket. Men av (for oss irrasjonelle) 

grunner er han simpelthen villig til å betale prisen. Omtrent slik som mentoren hans sa 
det i en tale i Qom i 1980: «Vi tilber ikke Iran, vi tilber Allah…Derfor sier jeg: La dette 
landet [Iran] brenne. Jeg sier: La det gå opp i røyk, når det medfører at islam vokser frem 
som seierrik og triumferende…». For slike tilbedere av en dødskult er selv det å ofre hele 
sitt hjemland en akseptabel pris, hvis det bare kan føre til Israels utslettelse. 

På samme måte som første  

Holocaust vil Holocaust  

nummer to ha blitt forberedt 

av årtiers bearbeidelse av 

hjerter og tanker, utført av 

iranske og arabiske ledere, 

vestlige intellektuelle, og  

medier av alle slag.
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- - - 
Israels viseforsvarsminister Efraim Sneh har antydet 

at Iran ikke en gang trenger å bruke bomben for å ut-
slette Israel. Atomvæpning av Iran vil simpelthen - i seg 
selv - virke så avskrekkende, overveldende og deprime-
rende for israelere flest at de mister alt mot og begynner 
å utvandre og flykte. Og mulige investorer og nye immi-
granter vil holde seg langt unna den dødsdømte jødesta-
ten. Alt i alt vil slike ting utløse Israels ødeleggelse. 

Men for min del tror jeg at Ahmadinejad og støt-
tespillerne hans er for utålmodige til å vente på en slik 
langtrukken oppløsningsprosess. De vil ha Israel fjernet 
fra kartet straks, her og nå, mens de selv ennå lever. De 
kommer ikke til å overlate noe til historiens fremtidige 
usikkerhet. 

På samme måte som første Holocaust vil Holocaust 
nummer to ha blitt forberedt av årtiers bearbeidelse av 
hjerter og tanker, utført av iranske og arabiske ledere, 
vestlige intellektuelle, og medier av alle slag. Forskjellige 
budskap vil ha gått ut til forskjellige målgrupper. Men 
alle vil, objektivt sett, tjene samme mål: Demoniserin-
gen av Israel. Muslimer verden over vil bli fortalt: «Sio-
nistene/ jødene er ondskapens inkarnasjon» og «Israel 
må ødelegges». 

Vestens folk vil få en mer subtil instruks: «Israel er 
en rasistisk undertrykkelsesstat» og «Israel er i multikul-
turalismens tidsalder en overflødig anakronisme». Flere 
generasjoner muslimer og minst en generasjon i Vesten er 
allerede blitt opplært i slike katekismer. 

- - - 
Oppladningsfasen til neste Holocaust (som for øvrig tilfeldigvis må antas å kreve 

omtrent like mange menneskeliv som første Holocaust) har inkludert et internasjonalt 
samfunn som er blitt fragmentert og drevet av forskjellige selvopptatte begjærstyper: 
Russland og Kina besatt av muslimske markeder, Frankrike av arabisk olje og USA dre-
vet inn i dyp isolasjonisme etter katastrofen i Irak. Således overlates Iran til fritt å kunne 
fullbyrde atombombeplanene sine. Og Israel og Iran overlates til å holde oppgjør med 
hverandre – alene. 

Men et Israel som til syvende og sist står alene, vil være ute av stand til å mestre opp-
gaven, omtrent som en kanin som er fanget i lyskasterne til en bil i full fart. I fjor som-
mer - ledet av en «parti-snok» av en statsminister og en skarve fagforeningspamp av en 
forsvarsminister som mønstret en hær som kun var trent for å slå ned inkompetente og 
lettvæpnede palestinske bandemedlemmer i selvstyreområdene, og som var overbekym-
ret for både selv å bli påført og påføre andre skader - mislyktes Israel i en 34-dager lang 
minikrig mot en liten Iran-støttet geriljahær av libanesiske fundamentalister (riktignok 
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høyt motivert, veltrenet og godt væpnet). Den minikrigen demoraliserte fullstendig det 
israelske politiske og militære lederskapet. 

Etter dette har statsrådene og generalene – i likhet med sine vestlige kollegaer – sett 
nedtrykt og apatiske på fra sidelinjen mens Hizbollahs beskyttere har bevæpnet seg med 
dommedagsvåpen. Perverst nok kan Israels ledere endog ha vært glade for at Vestens le-
dere presset dem til å vise tilbakeholdenhet. Sannsynligvis ønsket de inderlig å tro på de 
vestlige forsikringene om at noen – på en eller annen måte – kanskje FN, kanskje G-7, 
ville rake de radioaktive kastanjene ut av ilden. Det fins til og med dem som er falt for 
den bisarre forestillingen om at et regimeskifte i Teheran kunne drives frem av en sekulær 
middelklasse og stanse de gale mullaene. 

Ikke desto mindre - poenget er at det iranske programmet byr på en uendelig kom-
pleks utfordring for et land med Israels begrensede konvensjonelle militærressurser. Iran 
har tatt lærdom av de israelske luftstyrkenes vellykkede ødeleggelse av Osirak-reaktoren 
i Irak (1981) og duplisert og spredt fasilitetene sine, samt gravd dem dypt ned under 
bakken. (Dessuten er de iranske målområdene omtrent dobbelt så langt borte fra Israel 
som Bagdad.) Å ta ut de kjente iranske fasilitetene med konvensjonelle våpen ville kreve 
en luftvåpen-styrke på USAs størrelse som ville måtte arbeide døgnet rundt i mer enn 
en måned. 

I beste fall kunne Israels flyvåpen, kommandosoldater og marine gjøre seg håp om å 
ramme noen av komponentene i det iranske prosjektet. Men til syvende og sist ville det 
likevel være tilnærmet intakt - og iranerne ville være desto mer fast bestemt på (om det 
er mulig) å fyllbyrde «bomben» så raskt som overhode mulig. Et slikt israelsk angrep ville 
også utvilsomt øyeblikkelig ført til en verdensomfattende islamistisk terrorkampanje mot 
Israel (og kanskje alle Israels vestlige allierte), i tillegg til – naturligvis – en verdensomfat-
tende fordømmelse. Regissert av Ahmadinejad ville alle proklamert at det iranske pro-
grammet tok sikte på fredelige formål. I beste fall ville et konvensjonelt israelsk angrep 
kunne utsette iranernes prosjekt ett år eller to. 

I korte trekk: Det inkompetente lederskapet i Jerusalem vil derfor snart stå over-
for et dommedagsscenario. Det vil skje enten etter iverksettelsen av sin marginalt ef-

fektive konvensjonelle offensiv, eller etter - i stedet for 
- å ha iverksatt et forkjøpsangrep med atomvåpen mot 
det iranske atomprogrammet. Noen av dette program-
mets komponenter befinner seg i eller ved storbyer. Ville 
de israelske politikerne ha mot til noe slikt? Ville den 
besluttsomme viljen til å redde Israel rekke helt til for-
kjøps-dreping av millioner av iranere og - i praksis - til å 
utslette Iran fullstendig? 

Dette dilemmaet ble for lang tid tilbake definert av 
en klok israelsk general. Han sa: Israels atomvåpen er ubrukelige. De kan bare brukes 
«for tidlig» eller «for sent». Det ville aldri komme noe «riktig tidspunkt». Å bruke det 
«for tidlig» vil si før Iran har skaffet seg tilsvarende våpen. Det vil kaste Israel inn i rollen 
som internasjonal paria, et mål for universelle muslimske angrep, uten en eneste venn 
i verden. «For sent» betyr å bruke atomvåpen etter at iranerne har angrepet. Hva slags 
formål skulle det tjene? 

Det ville aldri komme noe  

«riktig tidspunkt» å bruke  

Israels atomvåpen.
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Så israelske ledere vil nok derfor bite tennene 
sammen og håpe at tingene på en eller annen måte vil 
vende seg til det bedre. Kanskje iranerne, etter å ha skaf-
fet seg «bomben» vil begynne å oppføre seg rasjonelt? 

Men iranerne er imidlertid dreven av en høyere lo-
gikk. De kommer til å sende av gårde rakettene sine. Og 
som ved første Holocaust kommer det internasjonale 
samfunnet ikke til å foreta seg noe som helst. For Israel 
vil alt være over på noen få minutter. Ikke som i 1940-
årene da verden hadde fem lange år på seg til å vri på 
hendene og gjøre ingenting. Etter shihab-rakettenes fall 
kommer verden til å sende redningsskip og medisinsk 
hjelp til de lettere forkullede. Men Iran kommer man 
ikke til å atombombe. For hva skulle det tjene til? Et 
amerikansk atomgjensvar ville for lang tid fremmedgjøre 
hele den muslimske verden, samt gjøre dypere og mer 
universelt det pågående sammenstøtet av sivilisasjoner. 
Og naturligvis: Det ville ikke gjenopprette Israel. (Kan 
man gjenopplive dødsofrene til en seriemorder ved å 
henge ham?) 

Så hva skulle poenget med det være? 
Således vil altså det andre Holocaust bli annerledes 

på den måten at Ahmadinejad ikke ville kunne se og røre 
ved dem som han ønsker skal dø. (Man kan saktens spe-
kulere på om ikke det vil gjøre ham en smule skuffet. For 
i årene han tjenestegjorde i de iranske dødsskvadronene i 
Europa, har han kunnet øve seg opp til en viss smak for 
blod.) Det kommer avgjort ikke til å bli scener av det 
slaget som Daniel Mendelshon siterer i sin siste bok: «De 
vi mistet. Letingen etter seks utav seks millioner». Der 
beskrives den andre «Nazi-Action» i Bolechow i Polen – september 1942: 

«En fyktelig episode utspant seg med fru Grynberg. Ukrainerne og tyskerne som 
hadde brutt seg inn i huset hennes, kom på henne akkurat da hun var i ferd med å føde 
…<sensurert> … 

I neste Holocaust blir det ingen slike hjerteskjærende scener, ingen gjerningsmenn 
eller offer innsmurt med blod. Skjønt skal man dømme ut fra bildene fra Hiroshima og 
Nagasaki, kan de fysiske virkningene etter atomeksplosjoner bli temmelig ubehagelige. 

Ikke desto mindre, et Holocaust vil det bli.

En vellykket test av rakett-

forsvars-systemet Arrow i 

desember 2005. (Foto: IAI)
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Hvorfor måtte Israel 
utvikle atomvåpen?
Odd Myrland

Artikkelen ble først publisert i Midtøsten i fokus nr. 1/1995.

Det er vanskelig å vite når Israels regjering følte seg tvunget til å starte utvikling av atom-
våpen, men om ikke før, må det ha skjedd høsten 1956. Da kom den såkalte Suez-krigen, 
hvor Egypt stod på den ene siden og Israel, Frankrike og Storbritannia på den andre.

For Israels vedkommende var hovedgrunnen til  krigen en meget omfattende terror 
fra Egypt mot den israelske sivilbefolkningen. Det spilte også inn at Egypt på den tida 
fikk store våpenleveranser fra Sovjetunionen, mens Israel stort sett ikke fikk kjøpe våpen 
noe sted. Egypts diktator, Nasser, erklærte åpent at våpnene skulle brukes til å kaste 
israelerne på sjøen. Det var ingen grunn til å tvile på at han mente det han sa. Israelerne 
følte behov for å vingeklippe Egypt før det ble for sterkt.

Storbritannias og Frankrikes motiver var imperialistiske: Kontroll over Suezkanalen 
(som Egypt hadde nasjonalisert) og straff for egyptisk støtte til algierske opprørere. Avta-
len mellom partene gikk ut på at Israel skulle ta Sinai-halvøya fram mot Suez-kanalen, og 
Storbritannia og Frankrike skulle gripe inn, angivelig for å beskytte kanalen. 

Israels aksjon ble gjennomført på kortere tid enn planlagt. Britene og franskmen-
nene derimot rotet svært. Men det som gjorde at aksjonen ikke nådde sine mål for bri-
tenes og franskmennenes vedkommende, var at de hadde feilberegnet USAs holdning. 
De trodde at USA ville protestere mot angrepet, men i praksis godta det. I stedet gikk 
Washington meget sterkt ut og forlangte tilbaketrekning. 

Også fra Moskva kom det klare signaler. Sovjetunionen truet åpent med å bruke 
atomvåpen mot London, Paris og Tel Aviv hvis ikke de tre lands styrker trakk seg ut av 
Egypt. USA erklærte da at hvis Sovjetunionen brukte atomvåpen mot London eller Paris, 
ville USA svare med å bruke lignende våpen mot Moskva. Amerikanerne sa ingenting 
om Tel Aviv, i følge Abba Eban, som da var Israels FN-ambassadør. Dette til tross for at 
Israel var det eneste av de tre landene som hadde legitime forsvarsgrunner for krigen. 

Dette var bare 11-12 år etter andre verdenskrig og Holocaust, og israelerne hadde 
ingen grunn til ikke å ta truslene alvorlig. De visste også at USA systematisk hadde unn-
gått å gjøre noe som kunne redde jøder i krigsårene. 

USAs politikk kom som et sjokk for israelerne. Jeg vil tro at dette gjorde det klart 
at det ikke var noen vei forbi å bygge ut en avskrekking mot atomtrusselen fra Sov-
jetunionen. Til det hørte atombomber og leveringssystemer. Det er ingen tilfeldighet at 
israelerne i dag har så gode raketter at de har skutt ut egne satellitter. 

Hva Sovjetunionen kunne ha gjort i årenes løp hvis Israel ikke hadde hatt atom-
styrke, kan vi ikke vite. Det tjener den daværende norske regjeringen til ære at den solgte 
de nødvendige mengder tungtvann til Israel i 1959.

I første omgang tenkte Israel neppe så mye på de arabiske nabolandene i forbindelse 
med sine atomvåpen, selv om det kanskje også var et element av å ha noe å gripe til som 
en aller siste utvei. Det var trolig atomtrusselen fra Sovjet som var hovedsaken.

Israel har aldri innrøm-

met offisielt at landet har 

atomvåpen, men det er 

alminnelig antatt at, også i 

Israel, at så er tilfelle.
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Det skulle imidlertid ikke gå lang tid før masseødeleggelsesvåpen kom nærmere Isra-
els egne grenser. Rundt 1960 ble det opprør i Nord-Jemen, og Egypt støttet opprørerne. 
I denne kampen begynte Egypt å bruke giftgass. Det var et våpen som var forbudt i inter-
nasjonale konvensjoner, og som ikke en gang nazistene brukte under andre verdenskrig. 
Men som alltid når arabere gjør noe galt som ikke direkte rammer vestlige interesser, var 
reaksjonen svært svak. 

Snart begynte også Syria og Irak å bygge opp store lagre med giftgass. Israel måtte 
derfor være forberedt på å bli utsatt for storstilte angrep med giftgass. Dette økte avskrek-
kingsbehovet ytterligere.

Israel er et lite land, på størrelse med norske fylker som Hordaland eller Hedmark. 
Og over halvparten av dette vesle området er ørken med liten befolkning. Det området 
hvor mesteparten av israelerne bor, er bare noen få mil i utstrekning hver vei. Israel er 
derfor mer sårbart for angrep med giftgass, biologiske våpen og atomvåpen enn de fleste 
andre land, og langt mer enn nabolandene, som har mye mer spredt befolkning.

Flere arabiske land har arbeidet hardt for å skaffe seg atomvåpen. Det gjelder blant 
annet Irak, som ville ha lykkes forlengst hvis ikke Israel hadde ødelagt den aktuelle re-
aktoren i et bombeangrep 7. juni 1981. Israel ble sterkt fordømt av nesten hele verden 

Atomanlegget i Dimona. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)
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for denne aksjonen. USA brøt til og med avtaler om våpensalg til Israel som straff for 
«ugjerningen». Men under Golfkrigen ti år senere ble det innrømmet at dersom ikke 
Israel hadde gjort dette, ville Irak på det tidspunktet hatt atomvåpen. 

Saddam Hussein i Irak la aldri skjul på at han ønsket å bruke giftgass og andre mas-
sedrapsvåpen mot Israel, slik han gjorde mot Iran og mot sine egne kurdere. Under Golf-
krigen brukte Irak riktignok bare vanlige sprengladninger mot Israel, kanskje av frykt for 
hva Israel ville gjøre i gjengjeld i tilfelle gassangrep.

Det er god grunn til å anta at dersom verden ikke hadde trodd at Israel har atom-
våpen, ville landet allerede ha vært utsatt for angrep med giftgass eller biologiske våpen, 
kanskje også med atomvåpen. 

Fra arabisk hold blir det avvist at Israel trenger avskrekkningsevne mot andre masse-
ødeleggelsesvåpen. Israel har atomvåpen, så ingen land tør angripe Israel konvensjonelt, 
hevdes det. Dette er muligens riktig så lenge Israel er det eneste landet i området som 
har atomvåpen, selv om Egypt og Syria angrep i 1973, men det er i hvert fall ikke lenger 
gyldig når andre land også får atomvåpen.

La oss tenke oss et scenario: Naboene starter en krig mot Israel med vanlige våpen. 
De sier at de vet at Israel har atomvåpen, men det har de selv også. Krigen på land går sin 
gang, og Israel er på vikende front. Krigen trekker kanskje i langdrag og utmatter landet. 
Så er spørsmålet: Skal de israelske lederne bruke atomvåpen? Det vil i så fall bli gjen-
gjeldt, og nesten hele den israelske befolkningen bli utslettet. Det er praktisk talt sikkert 
at atomvåpen ikke vil bli brukt. Man vil heller forhandle om å få best mulige vilkår, tross 
alt – for eksempel avtale om transport til flyktningeleirer utenfor den arabiske verden.

Israels atomvåpen skal først og fremst forhindre at motparten bruker masseødeleg-
gelsesvåpen mot landet først. Dersom noen har brukt atomvåpen først mot Israel, er 
skaden allerede skjedd for Israels vedkommende. Fienden må derfor vente at Israel vil 
slå igjen med full styrke. Er det kjent, eller i hvert fall fryktet, at Israel har mange atom-
bomber, og mulighet for å levere dem, vil det føre til at ingen våger å angripe Israel med 
masseødeleggelsesvåpen. 

Altså: Når Israel har atomvåpen, vil det kunne forhindre at landet blir angrepet med 
giftgass i stor stil, biologiske våpen eller med atomvåpen. Men det vil neppe kunne hin-
dre at landet blir slått i en vanlig krig. Og det vil i hvert fall ikke kunne hindre at landet 
blir ødelagt litt etter litt i en rekke småkriger, slik PLO forestiller seg det i faseplanen av 
1974.

Å gi fra seg sine atomvåpen ville være det samme som å begå selvmord for Israel. Det 
ville, i beste fall, gjøre at Israel ville bli fullstendig avhengig av den «nåde» uberegnelige 
diktatorer ville vise. Sannsynligvis ville det føre til at den jødiske staten gikk under. 

Hvis Israels naboer oppfører seg noenlunde anstendig, har de ingen grunn til frykt. 
Mens israelerne har hatt atomvåpen, har de trukket seg ut av hele Sinai og hele Gaza-
stripen. Landet har gjentatte ganger vist vilje til å trekke seg ut av Golan-høydene og 
store deler av Vestbredden i bytte mot en ekte fred. Dersom Israel ville ha misbrukt sine 
atomvåpen, hadde det skjedd forlengst.

- Israels angrep på den 

irakiske reaktoren «var helt 

klart et positivt tiltak,» sa 

Saudi-Arabias ambassadør 

i USA, Turki al-Faisal, under 

en tale i San Francisco i 

april 2006.
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PLOs faseplan 
fra 1974
Odd Myrland

Fra artikkel i Midtøsten i fokus nr. 5/1994.

Fra starten nektet PLO å inngå noen form for avtale 
med Israel. Alle avtaler som gav araberne mindre enn 
full kontroll over hele Israel, var helt uakseptable. Men 
i 1974 hadde PLO innsett at de arabiske landene neppe 
ville klare å overvinne Israel militært. Da vedtok organi-
sasjonen en faseplan med følgende kjerneinnhold: 

- Gjennom væpnet kamp skal palestinerne sikre seg 
et selvstyrt område.

- Dette selvstyrte området skal brukes som et ut-
gangspunkt for fortsatt væpnet kamp mot Israel.

- Til slutt skal det provoseres frem en storkrig i 
Midtøsten, hvor de arabiske landene sammen ødelegger 
Israel fullstendig.

Abu Iyad var nestkommanderende for Arafats fløy 
av PLO, Fatah, til han ble drept (trolig i indre stridighe-
ter i PLO). 20. november 1984 uttalte han til avisa Al-
Qabas i Kuwait: «Den palestinske staten (på Vestbredden, 
anm.) vil bli begynnelsen på frigjøringen av hele landet. 
Vi skal ikke stoppe ved disse grensene. Den palestinske 
staten - om den blir opprettet - vil være begynnelsen på 
slutten for Israel.» På jordansk TV sa han noen dager et-
terpå: «Vi ønsker en stat på hele landområdet Palestina. 
Vi ønsker å dra tilbake til Jaffa, og vi skal få hele landet, 
bit for bit.» 

Dette har altså vært PLOs politikk siden 1974. Det 
vakte derfor uro blant mange israelere da Yassir Arafat 
henviste til PLOs vedtak fra 1974 i en rekke taler under 
Oslo-prosessen på 1990-tallet. Faseplanen innebærer en 
lignende avtale som den PLO fikk, men ikke varig fred. 
Arafat henviste også stadig til fredsavtaler som ble inn-
gått på Muhammeds tid, avtaler som siden ble brutt og 
som endte med at «de troende» seiret fullstendig.

Det er lite som tyder på at Yasser Arafat noen gang beveget seg 

bort fra faseplanen fra 1974. (Foto: Ohayon Avi, GPO)
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Hamas-charteret 

Conrad Myrland

18. august 1988 vedtok Hamas sitt charter, hvor den islamske bevegelsens politiske mål blir be-

skrevet. Her følger en forkortet gjengivelse. Hele teksten ligger på engelsk og norsk på miff.no.

Hamas kommer med konklusjonen allerede i forordet: - Islam vil eliminere Israel. Kam-
pen retter seg mot jødene som folk, og denne kampen er «ekstremt omfattende og alvor-
lig». Hamas skriver at de vil trenge hjelp fra «bataljoner» fra den arabiske og islamske 
verden.

Del 1 - Om bevegelsen

1. Hamas bygger på islam.
2. Hamas er en del av Det muslimske brorskap, «den største islamske bevegelsen i mo-
derne tid». Bevegelsens kjennetegn er at islam påvirker alle deler av samfunnet.
3. Hamas-medlemmene er helt overgitt til Allah.
4. Hamas ønsker alle muslimer velkommen som deler de samme mål, støtter metodene, 
«holder hemmelighetene» og ønsker å stille seg til tjeneste. «Allah vil belønne dem.»
5. «Det endelige mål er islam, profeten er vårt eksempel og Koranen er grunnloven.»
6. Hamas er en palestinsk bevegelse, som ønsker «å reise Allahs banner over hver tom-
me [jord] av Palestina» [Hamas inkluderer staten Israel i Palestina]. «Bare under islams 
skygge kan folk i alle regioner leve sammen i trygghet og sikkerhet for deres liv, eiendom 
og rettigheter.»
7. Hamas er en «universell» bevegelse. «Hamas er en av lenkene i Jihad-kjeden i kon-
frontasjonen med den zionistiske invasjonen.» [Det nevnes eksempler på muslimske 
krigere som har kjempet mot jødene helt fra 1936.]
«Hamas har sett frem til å iverksette Allahs løfte, samme hvor lang tid det vil ta.» Løftet 
ble gitt ved Muhammed:
«Tiden vil komme når muslimer vil kjempe mot jødene (og drepe dem); inntil jødene 
skjuler seg bak stener og trær som vil rope: O muslim! Det er en jøde som skjuler seg 
bak meg. Kom og drep ham!»
8. Slagordet til Hamas: «Allah er målet, Profeten er modellen, Koranen er grunnloven, 
Jihad er veien og død for Allahs sak er den mest opphøyde tro.»

Del 2 - Mål

9. Islam har mistet sin innflytelse i menneskenes liv, og derfor er sannhet erstattet av 
ondskap. Hamas har som mål å ødelegge ondskapen og gjenskape en muslimsk stat.
10. Hamas vil være en «støtte for de svake, og et forsvar for de undertrykte».

Del 3 - Strategi og metoder

11. «Hamas tror at Palestina har vært et islamsk landområde (waqf) gjennom generasjo-
ner og inntil Oppstandelsens dag.» ... «Ingen kan gi avkall på det eller deler av det, eller 
forlate det eller deler av det.» Selv ikke alle arabiske og palestinske ledere til sammen kan 

Hamas er en islamistisk 

bevegelse som bruker 

angrep mot sivile israelere 

som virkemiddel. Gruppen 

er nært alliert med Iran og 

Syria.

Navnet Hamas er en 

forkortelse for Harakat 

al-Muqawamah al-Islamiyya 

som betyr «Den Islamske 

Motstandsbevegelsen».

Hamas ble stiftet i 1987, 

under den første intifa-

daen.

I 2007 tok gruppen kontrol-

len på Gaza-stripen i et 

brutalt kupp. Den øverste 

politiske ledelsen sitter i 

Damaskus, Syria.

Hamas driver omfattende 

undervisningsarbeid, 

helsestell og annet sosialt 

arbeid på Vestbredden 

og Gaza-stripen. Utdan-

ningsinstitusjonene blir 

også benyttet til å spre hat 

og oppfordring til vold mot 

Israel.
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oppgi det. «Dette gjelder for alle land som er erobret av islam med makt.»
12. «Hamas anser nasjonalisme som en del som hører med til den religiøse tro. Ingenting 
er høyere og dypere i nasjonalismen enn å føre jihad mot fienden og konfrontere ham når 
han setter foten på muslimenes land.» ... «En kvinne må kjempe mot fienden selv uten 
godkjennelse av sin mann.»
13. Hamas setter seg mot alle «såkalte fredsløsninger og internasjonale konferanser for å 
løse det palestinske problem». «Det er ikke noen annen løsning på det palestinske pro-
blem enn Jihad.»
14. Hamas understreker at alle muslimer «hvor som helst» har et ansvar for å frigjøre 
Palestina.
15. «Når våre fiender tilraner seg islams land, blir jihad (hellig krig) en plikt som påligger 
alle muslimer.»
Hamas vil forsøke å påvirke muslimer over hele verden, og også være aktiv i skoleverket, 
for å vekke «samvittigheten» til jihad. Hamas anser imperalismen som medvirkende i 
«tapet av Palestina». «Vi må legge det på sinnet av generasjoner av muslimer at det pa-
lestinske problem er et religiøst problem, og må behandles på dette premiss.» Til slutt i 
denne artikkelen siteres det en islamsk skrift: «Jeg ønsker virkelig å gå til krig for Allah! 
Jeg vil angripe og drepe, angripe og drepe, angripe og drepe.»
16. Hamas må være aktive i utdanningen av ungdom, og følge med på «fienden». 
17. «Muslimske kvinner spiller ingen mindre rolle enn menn i denne frigjøringskrigen; 

På en Hamas-plakat kappes 

hodet av «jødeslangen«.

Symbolet er hentet fra det 

antisemittiske

skriftet Sions vises protokoller 

og ble

benyttet i nazistenes anti-

jødiske propaganda.

(Foto: Tsvika Israeli)
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de føder menn og spiller en viktig rolle i å rettlede og undervise den [nye] generasjonen.» 
Hamas beskylder «fiendene» for å ødelegge muslimske kvinner med «filmer, utdanning, 
kultur» osv. «Når islam vil ta tilbake muligheten til å rettlede muslimer, vil de utrydde 
organisasjoner som er fiender til menneskeheten og islam.»
18. Artikkelen forteller mer om kvinnens viktige oppgave i «frigjøringskrigen». Hamas 
oppfordrer til god husholdningsøkonomi.
19. Kunst skal brukes til «ideologisk mobilisering». 
20. «Et islamsk samfunn er et solidarisk samfunn.» Hamas «konfronterer en ond, nazi-lik 
fiende», som bruker «kollektiv avstraffelse».

«Jødenes nazisme sparer ikke kvinner og barn, den 
skremmer alle.»
«Å sende mennesker i eksil fra sitt eget land er en annen 
måte å drepe dem.»
21. Artikkelen utdyper det solidariske ansvaret som alle 
medlemmer av Hamas har.
22. Fienden har «kontroll over verdens media». De har 
også brukt «sin rikdom» til å «skape revolusjoner» flere 
steder i verden. «De stod bak den franske og kommunis-

tiske revolusjon, og de fleste revolusjoner vi hører om her og der.»
Rotary Club og Lions er blant organisasjonene som «iverksetter zionistiske interesser». 
«De er alle destruktive spionorganisasjoner.»
Jødene «stod bak Første verdenskrig, for å ødelegge det islamske kalifatet». Jødene «eta-
blerte Folkeforbundet for å styre verden gjennom den organisasjonen».
Jødene «stod også bak Andre verdenskrig. De samlet store fordeler av handel med krigs-
materialer og forberedet etableringen av deres stat».
«Det har ikke brutt ut noen krig i verden uten at de [jødene] har sine fingermerker på 
den.»

Del 4

23. «Hamas ser på andre islamske bevegelser med respekt og aktelse.» ... «Alle som kjem-
per Jihad skal få sin lønn.»
24. «Hamas vil ikke tillate baktalelse og injurier mot noen individer eller grupper.»
25. Hamas støtter nasjonalistiske, palestinske bevegelser, «så lenge de ikke forplikter seg 
til lojalitet mot det kommunistiske øst eller korsfarerne i vest». Hamas oppforder til en-
het blant de palestinske grupperingene.
26. Selv om Hamas støtter palestinernes nasjonale bevegelse, forbeholder de seg retten til 
å debattere det palestinske problem på den lokale og internasjonale arena.
27. «PLO er en av Hamas sine nærmeste. Det er en far, en bror, en slektning, en venn. 
Kan en muslim vende seg bort fra sin far, sin bror, sin slektning eller venn? Vi har felles 
hjemland, felles lidelse, felles skjebne og felles fiende.» Likevel kan ikke Hamas akseptere 
sekulariteten i PLO. «Når PLO velger islam som sin retningsgiver for livet, skal vi bli 
deres soldater, bensinen på deres bål som vil brenne fienden.»
28. Artikkelen fortsetter å svartmale zionismen, som «står bak spredning av narkotika og 
gift av alle slags». «De arabiske land rundt Israel må åpne sine grenser for Jihad-krigere.» 

«Det har ikke brutt ut noen 

krig i verden uten at jødene 

har sine fingermerker på den.»
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... «Som en jødisk stat med en jødisk befolkning står Israel imot islam og muslimer.»
29. Hamas ønsker all mulig støtte fra «nasjonale og religiøse organisasjoner, institusjoner, 
intellektuelle og den arabiske og islamske verden».
30. «Jihad handler ikke bare om å bære våpen og å rakke ned på fiendene. Å uttale po-
sitive ord, skrive gode artikler og nyttige bøker, støtte og gi assistanse er også Jihad etter 
Allahs ønske, så lenge det blir gjort med ønske om å løfte 
Allahs banner over alle ting.»
31. «Hamas er en human bevegelse, som tar hensyn til 
menneskerettigheter og er forpliktet på toleransen som 
er innebygd i islam overfor andre religioner.» Hamas er 
bare fiendtlig «overfor dem som er fiendtlig mot oss». 
Trygghet og sikkerhet for medlemmer av islam, kristen-
dom og jødedom er kun mulig «under islams skygge». 
«Medlemmer av andre religioner må avstå fra å kjempe 
mot islam over suverenitet i regionen.» ... «De nazistisk-
zionistiske handlingene mot vårt folk vil ikke vare mer 
enn en mannsalder etter invasjonen [levetid av invasjo-
nen]», for «stater som er bygd på undertrykkelse varer 
bare én time, stater som bygger på rettferdighet varer til 
oppstandelsens time».
32. «Verdenszionismen og de imperalistiske krefter» har 
forsøkt å trekke arabiske land ut av konflikten, «for å 
isolere det palestinske folk». Fredsavtalen med Egypt blir omtalt som foræderisk. Jødenes 
«plan er forklart i Zions vises protokoller, og deres nåværende handlinger er det beste 
bevis for det som blir sagt der». Hamas oppfordrer muslimer til å «samle alle krefter» for 
å stå imot «denne foraktelige nazi-tatar invasjonen». «Alle må forstå at man er ansvarlig 
overfor Allah.» Jødene blir omtalt som «handelsmenn i krig» i artikkelen.
33. Konseptene som Hamas følger er «i samsvar med universets lover».

Del 5 - Historiens vitnesbyrd

34. «Palestina er jordens navle.» ... «De grådige har vært ute etter Palestina mer enn en 
gang.» Det nevnes eksempel på hvordan korsfarerne ble drevet tilbake av muslimske 
styrker.
35. Muslimene er i stand til å «møte den zionistiske invasjonen og overvinne den», ak-
kurat som de overvant korsfarere og tatarer. «Dette vil ikke være vanskelig for Allah hvis 
våre intensjoner er rene og vår vilje oppriktig.»

EPILOG

36. Hamas «søker ikke ære for seg selv eller materiell vinning, eller sosial status».

«PLO er en av Hamas sine 

nærmeste. Det er en far, en 

bror, en slektning, en venn. 

Kan en muslim vende seg bort 

fra sin far, sin bror, sin slekt-

ning eller venn? Vi har felles 

hjemland, felles lidelse, felles 

skjebne og felles fiende.» 
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Boikott av Israel 
- dumt og umoralsk
Conrad Myrland

Publisert på Miff.no 22. desember 2005.

De som ivrer for å stanse alt økonomisk samarbeid med Israel,  bør stille seg selv en del 
spørsmål: Hvorfor skal Norge gå i bresjen med boikott når Israel knytter stadig flere 
handelsforbindelser med den arabiske verden? 

Hvilke konsekvenser kan en boikott få for norsk utenrikshandel? At israelske firmaer 
svarer med å kjøpe mindre norsk fisk og papir, skader norsk eskportindustri med bare 
noen hundre millioner kroner. Men hva vil Norge gjøre dersom Israels venner i USA og 
andre land også reagerer med å finne andre leverandører?

Med unntak av den arabiske og muslimske verden er det svært liten oppslutning 
internasjonalt om Israel-boikott. I følge israelske medier har Saudi Arabia hatt problemer 
med å få medlemsskap i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) i 12 år fordi de boikotter 
Israel. EU ønsker at palestinerne skal øke handelen med Israel og de andre nabolandene, 
skrev nyhetsbyrået AP i oktober 2005. Den amerikanske Kongressen har presset Bahrain 
til å avslutte boikotten mot Israel.

Hvordan skal du klare å boikotte Israel skikkelig? Store deler av operativsystemet 
Windows er utviklet av Microsofts avdeling i Israel. En rekke moderne hovedkort til 
PCer og den siste mobilteknologien er også utviklet i Israel. Er du klar for å kaste ut 
PCen og mobiltelefonen?

Israel er også verdensledende i medisinsk og bio-teknologisk forskning. Er du villig 
til å ofre egen og andres helse for å boikotte alt fra den jødiske staten? 

Spørsmålene er inspirert av israeleren Ed Weiss i den engelsk-språklige artikkelen 
Boikotte Israel? Gjør det skikkelig!

- Du kan bakvaske og demonisere staten Israel. Du kan fortsette din dustete boikott, 
hvis du vil. Men jeg ønsker du vil tenke over konsekvensene, og sannheten, skriver Weiss 
i avslutningen. «I forhold til vår befolkningsstørrelse gir vi et større bidrag til verden enn 
noen annen nasjon på jorden.»

Boikott av Israel er umoralsk

Boikott av Israel er ikke bare dumt. Langt mer alvorlig er umoralen som ligger bak når 
man velger ut den jødiske staten til å stå øverst på listene av alle verdens land man vil ha 
sanksjoner mot.

Det er ingen grunn til å legge skjul på at Israel har stygge flekker på sitt rulleblad, 
men sammenlignet med andre land i verden i alminnelighet og nabolandene i særdeles-
het, kommer israelerne meget godt ut på de fleste feltene.

Når norske fylkespolitikere stemmer for boikott-forslag av Israel, skyldes det sann-
synligvis den systematisk skjeve nyhetsdekningen fra Midtøsten. Alt det gale Israel måtte 
kunne beskyldes for, dekkes mange ganger så mye som mye verre handlinger fra nabo-
enes og andres side. Mens det foregår folkemord av store dimensjoner i Afrika, og brutale 
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kriger andre steder, blir de israelske militæroperasjonene blåst opp uten tilsvarende dek-
ning av trusselbildet Israel står overfor. Det blir også stort sett fortiet at Israels operasjo-
ner er «skånsomme» i forhold til andre lands krigføring.

Når Israel møter fiendtlighet fra Europa, virker det mot boikott-aksjonistenes ut-
talte hensikter i den israelske opinionen. Israelerne registrerer at europeerne ofte blir 
utsatt for en informasjon som i pervers grad fokuserer på det som kan framstilles som 
negativt ved Israel. 

- I stedet for å hjelpe oss med å fremme freden, velger dere å støtte nettopp dem som 
er innstilt på å sabotere alle håp om fred, skrev israeleren Ben-Dror Yemini, som tilhører 
venstresiden, til den franske ambassadøren i Israel i år 2004.

Kjernen i boikott-tilhengernes argumentasjon

Den norske boikottaksjonen som startet i februar 2001, protesterer mot at Israel «ok-
kuperer og undertrykker palestinerne».

Aksjonistene ser helt bort fra følgende fakta: Helt siden Vestbredden kom under 
israelsk kontroll etter forsvarskrigen i 1967, har Israel vært villig til å gi tilbake erobrede 
landområder i bytte mot en ekte fred og sikre grenser. 1. september samme år kom svaret 
fra de arabiske lederne: «Nei til å forhandle med Israel, nei til å anerkjenne Israel og nei 
til fred med Israel». Israel fant at tiden ikke var inne til å gi de strategisk viktige områdene 
tilbake til slike fiender.

Da Oslo-prosessen startet i 1993, gjorde den israelske regjeringen det klart at de 
ikke ville styre palestinerne lenger. Over 90 prosent av palestinerne på Vestbredden og 
Gaza-stripen kom under sivil kontroll av de palestinske 
selvstyremyndighetene allerede i 1995.

Meningsmålinger gjennom mange år viser at over 
70 % av jødene i Israel støtter en varig fred med pa-
lestinerne hvor Israel trekker seg tilbake fra hele Gaza 
og nesten hele Vestbredden. Israel har allerede fullført 
tilbaketrekningen fra Gaza-stripen, uten at det har gitt 
reduksjon i palestinernes terrorkrig fra området.

Når fredsprosessen har mislykkes, skyldes det først 
og fremst, slik israelerne ser det, systematiske brudd på 
avtalene, og særlig på to viktige felter:

a) Terrorgrupper er ikke oppløst og avvæpnet. Israel 
utstyrte PAs styrker med våpen for at alle væpnede grup-
per som ikke var under offisiell kontroll, skulle avvæpnes 
og oppløses. Ikke på noe tidspunkt har Yasser Arafat eller 
Mahmoud Abbas gjort noe for å gjennomføre dette. Terrorgruppene gjør det også umu-
lig å opprette en palestinsk stat. Ingen seriøse stater har væpnede grupper som driver 
terror innover og utover utenfor regjeringens kontroll. 

b) Palestinerne har ikke godtatt en varig stat med jødisk flertall. Riktignok har de 
anerkjent «Israel». Men det er et «Israel» som, hvis palestinernes krav blir gjennomført, 
skal få arabisk flertall. Det viktigste elementet i dette er kravet om at de palestinske flykt-
ningene fra 1948, og deres mange etterkommere, skal ha en «rett til å vende tilbake» til 

Når Oslo-prosessen mislykkes, 

skyldes det først og fremst at 

palestinske terrorgrupper ikke 

ble oppløst og avvæpnet, og at 

palestinerne ikke godtok en 

varig stat med jødisk flertall.
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stedene de flyktet fra. Dette er en rett som verken jøder eller andre flyktninger fra den 
tiden har. Dette kan Israel ikke godta.

Boikottaksjonistene kritiserer også «oppføringen av den ulovlige muren på Vest-
bredden» og at Israel «ødelegger den palestinske økonomien og tar livsgrunnlaget fra 
palestinerne». Igjen er det politiske grunnlaget for sanksjoner mot Israel syltynt. For det 
første består sikkerhetsbarrieren på Vestbredden av ca. 95 prosent gjerde og 5 prosent 
mur. Så lenge palestinerne insisterer på at de har rett til å drepe israelere, er gjerdet et 
logisk og rimelig tiltak. Og skammen ligger på arabisk side. De arabiske land har oppført 
seg slik at nesten alle jødene har flyktet fra dem. Det er rimelig at jødene endelig en gang 
får være i fred.

Barrieren er selvsagt et hinder for flere palestinere i deres dagligliv, men den har også 
gitt åpenbare fordeler for palestinere og israelske arabere. Ved å redusere antallet væpnede 
konfrontasjoner har den reddet utallige menneskeliv på begge sider. 

Israel er interessert i mest mulig økonomisk samarbeid med palestinerne dersom det 
ikke går på bekostning av innbyggernes sikkerhet. De siste årene med krig har utvilsomt 
kostet palestinerne dyrt, og flere tusen mennesker er drept.

Men igjen ligger skammen først og fremst på palestinsk side. Like før intifadaen 
ble satt i gang, nøt palestinerne svært godt av økonomisk samarbeid med Israel (se ar-
tikkel side 156). Etter Camp David-forhandlingene ble voldsbølgen satt i gang som et 
strategisk virkemiddel fra den øverste palestinske ledelsen. Yasser Arafat valgte å fortsette 
krigen, selv etter at president Bill Clinton hadde presset frem enda bedre betingelser for 
palestinerne i januar 2001. 

Israels rulleblad tåler sammenligning

Til slutt hevder boikottaksjonistene at Israel «bryter menneskerettighetene, Genevekon-
vensjonen og FN-resolusjonene». 

Yasser Arafat valgte å fort-

sette intifadaen, selv etter 

at president Bill Clinton 

presset frem enda bedre 

betingelser for  

palestinerne i januar 2001.

Her er Israels statsmin-

ister Ehud Barak, Egypts 

president Hosni Mubarak, 

FNs generalsekretær Kofi 

Annan, USAs president Bill 

Clinton og PLO-leder Yasser 

Arafat samlet i Egypt i 

oktober 2000.

(Foto: Ohayon Avi, GPO)

142 | MED ISRAEL FOR FRED



- Jeg kan trygt slå fast at Israels rulleblad når det gjelder menneskerettigheter er blant 
de beste i verden, spesielt blant nasjoner som har stått overfor sammenlignbare trussler, 
skriver Harvard-professoren Alan Dershowitz i boken The Case for Israel. Boken ble gitt 
ut på norsk høsten 2005. I kapitlet hvor Dershowitz går imot forslag om akademisk boi-
kott av Israel i USA, gir han også en rekke generelle argumenter som avdekker umoralen 
i alle forslag som setter den jødiske staten øverst på noen slags boikottliste. 

Vi skal gjengi noen av hans andre poenger punktvis:
Israel har det eneste uavhengige rettsvesenet i hele Midtøsten. «Israel har de eneste 

domstoler i Midtøsten hvor en araber eller muslim kan forvente rettferdig behandling.»
Israel er det eneste sanne demokrati i Midtøsten, og det eneste land som har nær-

mest ubegrenset ytringsfrihet.
Brutal tortur, inkludert dødelig tortur, er vanlig i alle andre land i Midtøsten og 

i de muslimske land. Israel har lovforbud mot å bruke «fysisk press», selv mot såkalte 
«tikkende-bomber».

Israel har større frihet og etnisk likestilling enn noe annet land i området. «Rettig-
hetene til kvinner, homofile og andre er langt mer anerkjent og innført i Israel enn noe 
sted i den arabiske verden.»

- Israel er langt i fra perfekt, skriver Dershowitz, men landet har mekanismer for å 
forbedre sine sivile rettigheter og forhold til menneskerettighetene. Disse mekanismene 
eksisterer ikke i noen annen nasjon i Midtøsten, heller ikke i noe mulimsk land.

Alternative boikott-aksjoner

Dershowitz foreslår to alternative metoder for å velge ut land å boikotte.
- La universitetene investere sine fond etter rekkefølgen av landenes rulleblad når 

det gjelder menneskerettigheter. Hvis man hadde gjort det, ville investeringer i Israel økt 
dramatisk, mens investeringer i Saudi-Arabia, Egypt, Jordan, Filippinene, Indonesia, de 
palestinske selvstyremyndighetene, og de fleste andre land i verden vil synke dramatisk.

Alternativ to er å sette i gang boikott etter en skala på hvor mye internt press et lands 
myndigheter tillater i retning av å overholde menneskerettighetene. Også etter denne 
metode vil investeringer i Israel skyte til himmels, mener Dershowitz.

Boikott og Holocaust-fornektelse

I USA er den intellektuelle «gudfaren» til boikott-aksjonene Noam Chomsky, påpeker 
Dershowitz. Chomsky går inn for en «fredsløsning» hvor Israel opphører å eksistere som 
en demokratisk jødisk stat. Han ønsker en «sekulær binasjonal stat». 
I følge Dershowitz har Chomsky støttet arbeidet til den «notoriske antisemitten og Ho-
locaust-fornekteren Robert Faurisson». 

- Boikott-aksjoner mot Israel kommer av kunnskapsløshet, intoleranse og kynisme, 
mener Dershowitz.

- Enhver moralsk person som kjenner til hva som er fakta, vil ikke undertegne et 
opprop som velger ut bare Israel [som offer for boikottaksjoner]. De som undertegner 
dette er enten feilinformert eller onde. Det er ikke noe tredje alternativ, avslutter Har-
vard-professoren sitt kapittel.
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Palestinernes behandling 
av jødenes hellige steder
Conrad Myrland

Publisert på Miff.no onsdag 9. januar 2008.

Jødene har ikke gode erfaringer med palestinernes behandling av deres hellige steder på 
Vestbredden.

I den såkalte Oslo II-avtalen fra 28. september 1995 lovte de palestinske selvstyre-
myndighetene å gi tilgang til 23 jødiske hellige steder på Vestbredden og Gaza-stripen. 

Allerede i forbindelse med forhandlingene varslet den daværende religionsministe-
ren i det palestinske styret, Hassan Tahboub, at jødene ikke ville få lov til å be på sine 
hellige steder som PLO skulle få kontroll over. Det samme gjaldt kristne. 

Tahboub sa at stedene er muslimsk eiendom. At jøder og kristne ikke kan be der, er 
ikke en politisk sak. Det har sitt grunnlag i religionen. - Etter muslimsk oppfatning var 
patriarkene og de andre bibelske personene muslimer, og Bibelens beskrivelse av dem er 
forvrengt. 

Palestinerne fulgte ikke en gang opp avtalen om å gi jøder tilgang, og gjorde det 
ekstremt vanskelig eller umulig å besøke stedene.

I september 1996 ble Josefs grav i Nablus angrepet, og seks israelske soldater ble 
drept. Israelerne måtte trekke seg ut, og stedet ble ødelagt. I oktober ble stedet åpnet 
igjen.

I oktober 2000 ble Josefs grav angrepet nok en gang. Etter omkring en uke med 
kamper trakk IDF seg tilbake fra stedet. Væpnede palestinere svarte med å vandalisere 
stedet og sette fyr på deler av området. Den drusiske IDF-soldaten Yusef Madhat blødde 
ihjel 4. oktober 2000 fordi væpnede palestinske sikkerhetsstyrker ikke tillot sanitetssol-
dater å evakuere ham. 

«Shalom al Israel»-synagogen i Jeriko ble også angrepet i begynnelsen av den andre 
intifadaen. Hellige bøker og gjenstander ble brent, og synagogens antikke mosaikk ble 
skadet.

- Erfaringene etter Oslo-avtalene har vist at palestinerne ikke må få kontroll over de 
hellige stedene eller veiene som fører inn til dem, mener israeleren Nadav Shragai. Han 
mener palestinerne bruker sin virkelige eller konstruerte religiøse interesse til å vinne 
politisk kapital i sin kamp for Palestina.

Palestinernes behandling av Rakels grav

I følge Første Mosebok var Rakel konen til den jødiske patriarken Jakob. I kapittel 35 
fortelles historien om da Rakel døde i forbindelse med fødselen til sønnen Benjamin. 
Hun ble gravlagt på veien til Betlehem. Så døde Rakel, og hun ble begravet på veien til 
Efrat, det er Betlehem. 1. Mosebok 35, 19. 

Historien forteller videre at Jakob reiste en minnestein på stedet. I århundrene som 
fulgte ble Rakels grav et bønnested for jøder, som gav spesielt håp for barnløse kvinner. 

I følge våpenhvile-avtalen 

mellom Israel og Jordan fra 

3. april 1949 skulle jøder 

sikres «fri tilgang til de 

hellige steder og kulturelle 

institusjoner, og bruk av 

gravstedet på Oljeberget». 

Jordan fulgte ikke  opp 

avtalen, og jøder ble i 

praksis nektet adgang til 

Vestmuren, Rakels grav,  

Patriarkenes grav i Hebron, 

Josefs grav i Nablus og 

andre hellige steder for 

jødene som var un-

der jordansk kontroll. 

(Frontlinjen ved inngåelsen 

av våpenhvile-avtalen ble 

«den grønne linje» - som 

omkranser landområdet 

som i dag kalles Vestbred-

den.)

Jordan ødela i tillegg en  

rekke synagoger i Øst-

Jerusalem i perioden fra 

1948 til 1967. Jødiske 

gravsteiner ble brukt til 

bygningsmaterialer, blant 

annet til toaletter for den 

jordanske hæren.
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Det man i dag regner for å være Rakels grav har vært et viktig jødisk symbol i 1700 
år, i følge en rekke kilder som oppgis av Shragai. Fra bysantinsk tid og frem til 1800-tallet 
var Rakels grav en liten kuppel-formet bygning.

I 1841 finansierte Sir Moses Montifeori at selve gravstedet under kuppelen ble bygd 
inne, i tillegg ble det bygd en liten tilstøtende bygning.

Eldre bilder av Rakels grav dokumenterer at den lå i et åpent område, langs veien 
mellom Jerusalem og Betlehem. I dag har byen Betlehem vokst seg mange ganger større, 
og gravstedet ligger like langs en av byens hovedgater, men samtidig bare omkring 460 
meter fra kommunegrensen til Jerusalem.

Rakels grav blir en festning

1. desember 1995 ble Betlehem, med unntak av enklaven for Rakels gravsted, overgitt til 
Yasser Arafat og de palestinske selvstyremyndighetene. Det var først og fremst press fra 
religiøse partier i Knesset som sikret at den israelske regjeringen valgte å beholde kontrol-
len over gravstedet. 

Det skulle ikke gå lenge før striden om Rakels grav ble intensivert. For første gang 
begynte palestinerne å omdefinere stedet til et religiøst sted for muslimer.

Høsten 1996 ble gravstedet angrepet av hundrevis av palestinere fra Betlehem og 
flyktningeleiren Aida. PA-guvernøren i Betlehem, Muhammad Rashad al-Jabari, ledet 
angriperne. Til slutt klarte IDF å spre demonstrantene med skyting og sjokk-granater. 
Blant de titalls palestinerne som ble skadet var Kifah Barakat, en leder av Yasser Arafats 
offisielle livvakt-styrke, Force 17. 

Israelske soldater trakk seg 

bort fra Josefs grav i Nablus 

tidlig om morgenen lørdag 

7.10. Noen timer etterpå ble 

det kjent at palestinerne 

holdt på å ødelegge stedet. 

Rabbi Hillel Lieberman 

gikk da alene til fots fra 

den jødiske bosetningen 

Eilon Moreh og mot Josefs 

grav. Lieberman var 37 år 

gammel og far til 7 barn. 

Han var følelsesmessig 

sterkt knyttet til Josefs 

grav, hadde vært med på å 

grunnlegge en yeshiva  

(bibelskole) der og holdt 

selv daglig bibel-forele-

sninger i yeshivaen. Han 

gikk for å forsøke å redde 

noen av de hellige skriftene 

i helligdommen fra å bli 

ødelagt.

Lieberman var ubevæpnet. 

Han hadde på seg en tallit 

(bønnesjal). 

Hans lik ble funnet søndag 

kveld. Det var gjennom-

hullet av mange kuler. De 

som hadde myrdet ham, 

hadde lagt liket i en hule i 

et område under israelsk 

kontroll. Han var myrdet 

med kaldt blod.

Gravfølget ble stanset i  

nesten én time av at 

palestinere skjøt mot det. 

To israelere ble såret. 

Skytingen tok ikke slutt 

før israelerne sendte flere 

stridsvogner til området. 

Før første verdenskrig lå Rakels grav i et åpent område på veien mellom Jerusalem og Betlehem.

(Foto: American Colony)
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Som et resultat av de palestinske angrepene og truslene mot Rakels grav, så Israel seg 
nødt til å bygge solide forsvarsstillinger rundt det hellige stedet høsten 1997. Muren og 
vakttårnene beskytter jøder som kommer til stedet for å be.

Deretter skulle det gå tre år før sikkerhetssituasjonen ved Rakels grav igjen ble pre-
kær. Under starten på den andre intifadaen gikk det 41 dager hvor jøder ikke kunne 
besøke stedet på grunn av stadige palestinske angrep. Snikskyttere fra militante grupper, 
støttet av Yasser Arafats sikkerhetsstyrker, skjøt mot Rakels grav fra alle sider. 

Da angrepene på Rakels grav bare ble mer intensive, tok de israelske forsvarsstyrkene 
kontroll over hustak i området. To israelske soldater ble drept i disse kampene, den ene av 
den lokale Tanzim-lederen Atef Abayat. Den israelske journalisten Ronen Bergman har 
avslørt at Arafat, i stedet for å arrestere Abayat slik Israel krevde, gav ham belønning.

I mai 2001 var 50 jøder i bønn i Rakels grav mens en skuddveksling mellom IDF og 
væpnede menn fra de palestinske sikkerhetsstyrker raste utenfor. 

Våren 2002 rykket IDF inn i Betlehem. Det langvarige israelske nærværet og nye 
anti-terror raid i etterkant har redusert angrepene mot gravstedet, uten å stanse dem helt. 
27. desember 2006 ble det kastet en bombe og 10. februar 2007 ble det kastet steiner 
mot gravstedet.

3. februar 2005 gav Israels høyesterett støtte til å la Rakels grav ligge innenfor sik-
kerhetsbarrieren som Israel bygger for å stanse infiltrasjon av terrorister fra Vestbredden.

Palestinerne finner opp et religiøst krav

Muslimene har akseptert Rakels grav som et jødisk bønnested i århundrer, men fra 1996 
begynte medlemmer av Wakf å omtale stedet som «Bilal ibn Rabah»-moske. Wakf er 
den muslimske organisasjonen som har ansvaret for de muslimske helligdommene på 
Tempelplassen i Jerusalem.

Etter seksdagerskrigen 

kunne jøder igjen besøke 

Rakels grav. Bildet viser 

jødiske skoleelever som 

besøker det hellige stedet i 

november 1967. (Foto: Ilan 

Bruner, GPO)
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I dag er «Bilal ibn Rabah»-moske et innarbeidet navn på Rakels grav i det palestin-
ske samfunnet. Muslimene har tatt navnet fra en etiopisk slave til profeten Muhammed. 
Etter at Muhammed døde, kastet ibn Rabah seg inn i den militære kampen for spred-
ning av islam. Han ble drept i Aleppo eller Damaskus en gang mellom år 638 og 642. 
Palestinske myndigheter hevder at muslimske erobrere oppkalte «moskeen» ved Rakels 
grav etter Bilal ibn Rabah.

Nadav Shragai gir flere begrunnelser for å avvise det religiøse kravet som palesti-
nerne har konstruert det siste tiåret.

For det første gav det osmanske riket formell tillatelse til jødene i området til å be-
søke Rakels grav allerede fra begynnelsen av 1800-tallet.

For det andre har muslimene tradisjonelt hatt respekt for Rakel og anerkjent stedet 
som hennes gravsted. Den venstreorienterte orientalist professoren Yehoshua Porat sier 
det tradisjonelle arabiske navnet på Rakels grav betydde «Rakels kuppel, et sted hvor 
jødene ba».

Den arabiske antropologen og forfatteren Ali Qleibo har fortalt at hans familie hvert 
år dro på pilegrimsferd fra Al-Kuds (Jerusalem) til Al-Khalil (Hebron). På veien stanset 
de og bad ved Rakels grav, skrev Eetta Prince-Gibson i Jerusalem Post 29. november 
2000.

For det tredje, hvis man bare går noen få år tilbake, inneholdt ikke offisielle pa-
lestinske publikasjoner noen referanse til «Bilal ibn Rabah»-moskeen, selv ikke i større 
leksikon. Boken Palestine, the Holy land, med forord av Yasser Arafat, sier ganske enkelt 
at «ved innfarten til Betlehem i nordvest ligger graven til matriarken Rakel, som døde da 
hun fødte Benjamin».

Kilder: Artikkel av Nadav Shragai i Ha’aretz 2. desember 2007 og nettstedet til 
Komiteen for Rakels grav.

I 1997 så Israel seg nødt 

til å bygge solide forsvars-

verker rundt Rakels grav. 

Dette viste seg å være 

strengt nødvendig da pal-

estinerne startet den andre 

intifadaen høsten 2000. I 

41 dager kunne ikke jøder 

besøke stedet på grunn av 

stadige palestinske angrep.

(Foto: Amos Ben Gershom, 

GPO)
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Golan og folkeretten
Jan Benjamin Rødner 

Artikkel fra Midtøsten i fokus, nr. 1/1982.

En nærmest samlet verdensopinion, med FNs Sikkerhetsråd i spissen, har fordømt Israels 
anneksjon av Golanhøydene og erklært den ulovlig. Motivene for en slik massiv reaksjon 
kan være mange. Noen er aktverdige, andre igjen egennyttige og umoralske. For de fleste 
er det nok en uskjønn blanding. Men alle forsøker de å fremme en uangripelig og godtatt 
begrunnelse. Den mest populære er påstanden om at tilegnelse av landområder ved krig 
ikke er folkerettslig tillat. La oss studere denne påstanden nærmere. 

Innen folkeretten, som i alminnelig intern lovgivning, vil en sak ofte måtte avgjøres 
ut ifra en avveining av flere faktorer. Så også her:

1. Når en stat er aggressiv og starter en angrepskrig, er det uheldig om den kan bli 
sittende med sitt bytte dersom den har krigslykken med seg. Så langt er vi vel alle enige i 
at prinsippet om ikke-erverv er godt. Men krigslykken kan snu. Den angrepne part kan 
vinne territorium fra angriperen. Da vil det være uheldig om seierherren i alle tilfelle skal 
måtte gi fra seg det vunne området. For da vil angriperen vite at det er risikofritt å an-
gripe: Vinner han, beholder han det vunne og taper han, får han tilbake det tapte. Altså 
vil prinsippet oppfordre til angrepskrig, snarere enn å motvirke det.

Og faktisk er det slik i folkeretten at den anerkjenner behovet for å skille mellom 
de to tilfellene. Det er ikke uten videre utelukket at erverv av et annet lands landområde 
kan aksepteres.

2. Utgangspunktet for å erverve annet lands territorium finner vi i selveste FN-pak-
ten, i dens artikkel 51  hvor det heter: «Intet i denne Pakt skal innskrenke den naturlige 
rett til individuelt eller kollektivt selvforsvar når et væpnet angrep er blitt foretatt mot et 
medlem av De Forente Nasjoner…»

Det er et faktum at Syria var den angripende part i 1967 og at Israels selvforsvar 
således var rettmessig. Syria hadde sine militære posisjoner på Golan-høydene, og det var 
derfor helt legitimt av Israel å gå inn i området og beholde det helt til man kunne finne 
fram til en forhandlingsløsning. Men Syria har hele tiden etterpå nektet å forhandle om 
en endelig løsning av striden. Etter Jom Kippur-krigen i 1973, som Syria igjen startet 
og hvor Israel igjen erobret nye landområder, gikk Syria med på delforhandlinger for å 
få tilbake det de hadde tapt i den siste krigen pluss litt til. Men Syria var fortsatt uvillig 
til å forhandle seg fram til en endelig fredsavtale. Og begrunnelsen var grei nok: Det er 
ganske enkelt ikke aktuelt med en fredsavtale med Israel, for Israel skal utslettes. Dermed 
er det folkerettslig klinkende klart at Israel har full rett til å bli stående på Golan-høydene 
inntil Syria endrer holdning.

3. Det er nå snart 15 år siden Israel, på bekostning av mange soldaters liv, kom i 
besittelse av Golan. Og tiden er en faktor i folkeretten. Det er uten videre klart at dersom 
et land har sittet med et område i hundrevis av år, vil det ha rett til å inkorporere det i sitt 
eget landområde, med mindre spesielle motforestillinger skulle være aktuelle. 15 år er i 
denne sammenheng kort tid. Men det er likevel såvidt lang tid at det må tillegges betyde-

Golan-høydene ligger 

nordøst for Genesaretsjøen. 

Fra dette fjellområdet ble 

israelske tettsteder beskutt 

av den syriske hæren i 

årene før seksdagerskrigen 

i 1967. 

Israelske regjeringer har 

ved flere anledninger vist 

vilje til å trekke seg tilbake 

fra Golan-høyden i bytte 

mot en ekte fred med Syria, 

slik FNs resolusjon 242 leg-

ger opp til. (Kart: CIA)
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lig vekt. Det er nemlig ytterst uheldig at et område så å si blir liggende i ingenmannsland. 
Befolkningen trenger ny lovgivning og den trenger visshet i slike spørsmål, slik at forhol-
dene kan falle til ro. Når det ikke er tatt noen endelig avgjørelse vil området komme inn 
i en bakevje som er ødeleggende. Derfor vil det forhold at Syria nekter å forhandle og at 
tiden går, forholdsvis raskt føre til at Israel får folkerettslig rett til å annektere området.

4. Dette gjelder desto mer når man trekker inn den folkerettslige sedvanerett. Det er 
nemlig slik at folkerettslige traktater ofte bare har til formål å presisere det som er etablert 
på forhånd som en kjennsgjerning. Vi snakker i denne forbindelse om effektivitetsprin-
sippet. Dette er prinsippet om at den faktiske utøvelse i en viss grad legges til grunn ved 
vurderingen av det rettslige. Det kan ikke betviles at Israel har utvist en meget effektiv 
styring på Golan: Det er blitt opprettet en rekke israelske jordbrukskolonier, høydene 
som før var for en militærgarnison å regne, er blitt til et fruktbart jordbruksområde. Be-
folkningen holder seg rolig og Israel har få problemer med å holde området.

5. Et annet moment som har betydning i denne sammenheng er: Hvordan ble om-
rådet brukt av den forrige eier? I de 19 årene som gikk fra staten Israels opprettelse til 
seksdagerskrigen, brukte syrerne det nesten utelukkende til militære formål rettet mot 
Israel. Jorden bli liggende udyrket og området var bare i liten grad gjenstand for sivil bo-
setting. På kanten av Golan-høydene, med utsikt over store og viktige jordbruksområder 
og Genesaretsjøen, ble det bygget ut militære posisjoner. Det burde være en kjent sak 
hvordan Syria misbrukte området til å drive snikskyting mot fredelige jordbrukskolonier 
og fiskere. For mange israelere var tilfluktsrommene en daglig nødvendighet. På denne 
måten har Syria konsekvent og effektivt forbrutt sin rett til landområdet.

Som en foreløpig konklusjon må det innrømmes at folkeretten er uklar i det spørs-
mål vi har for oss. Det er også av vesentlig betydning at tredje land ikke anerkjenner 
Israels anneksjon av Golan som lovlig. Men det er lite holdbart å påstå at folkeretten 
fullstendig forbyr anneksjoner av denne art.

I denne saken blir det ofte henvist til FN-resolusjon 242 av 27. november 1967. Den 
har fått stor internasjonal tilslutning, blant annet fra en del arabiske stater og Israel.

Konklusjonen må bli at folkeretten ikke klart og entydig kan taes til inntekt for 
noen av partene. Men de beste grunner taler for at Israel har folkeretten på sin side. Men 
én ting er å ha rett. En annen er å få den. Folkerett er i stor grad påvirket av alminne-
lige politiske interesser. Til syvende og sist vil det derfor kunne bli et politisk spørsmål 
om Israel skal bli gitt rett. Kanskje vil Israel seire i den juridiske drakampen. Men det 
vil fremdeles være et åpent spørsmål om det var en politisk riktig avgjørelse å annektere 
Golan.

En israelsk observasjonpost 

på Golan-høydene. Fra 

Hermon-fjellet på Golan 

kan israelerne oppdage 

fiendtlige fly og raketter 

som kommer inn fra øst 

sekunder og minutter 

tidligere enn om obser-

vasjonene skal skje fra 

Galilea, nedenfor Golan. 

I en gitt situasjon kan 

denne varslingstida være 

avgjørende for om Israel 

skal overleve. (Foto: Conrad 

Myrland, MIFF)
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Kan vi se 
araberne under ett?
Odd Myrland

En hovedtanke i denne boken, er at når jødene er fordrevet fra hele den arabiske verden, 
er det rimelig at de til vederlag får et ørlite område (mindre enn Nord-Trøndelag fylke) 
hvor de kan skape seg et verdig liv.

På det svarer noen at slik kan man ikke tenke. Palestinerne er et folk for seg selv, og 
vi kan ikke se dem i sammenheng med andre arabere.

Det sier seg selv at når jødene (som har vært i mindretall overalt) skal få seg en stat 
hvor de er i flertall, må noen bli rammet. Men når dette først skulle skje, kunne det ikke 
ha rammet på en mer skånsom måte enn ved at det traff palestinerne. 

Da flukten skjedde i 1948, hadde palestinerne ikke noen egen nasjonal identitet. De 
oppfattet seg som arabere, på samme måte som libanesere, jordanere og syrere. Palestina 
var oppfattet som Sør-Syria. I hele dette området (og mer til) snakkes det samme språk, 
det er bare mindre dialektforskjeller. Så de palestinerne som flyktet i 1948, var innenfor 
et område som på mange måter var innland.

Jeg har tatt vare på en uttalelse av Dag Petterson i bladet Palestina-nytt nr. 1/83, 
utgitt av Palestina-fronten. Der skriver han i anmeldelse av Per A. Christiansens bok Det 
nye Palestina: «På det tidspunkt [i 1948] var den nasjonale bevissthet dårlig utviklet blant 
palestinerne,..» Og om situasjonen i 1983 skriver han: «Et annet fundamentalt nytt trekk 
i bildet er en høyt utviklet bevissthet om at palestinerne utgjør ett folk som har et rett-
messig krav til sitt eget land. Denne nasjonale bevissthet er intimt knyttet til framveksten 
av PLO.» –  PLO ble dannet i 1964, og framveksten av en palestinsk nasjonalbevissthet 
skjedde først og fremst etter 1967. 

PLO er en fellesorganisasjon for en rekke palestinske organisasjoner, den største er 
Fatah. Arafat ledet både PLO og Fatah. I PLOs grunnlov (charter) leser vi i artikkel 1: 
«Palestina er .. en udelelig part av det arabiske hjemland, og det palestinske folk er en 
integrert del av den arabiske nasjon.» Artikkel 12 lyder slik: «Det palestinsk-arabiske folk 
tror på arabisk enhet. For å lykkes i sin oppgave med å oppnå denne målsetting må de, 
i denne fase av sin kamp, bevare sin palestinske personlighet og utvide bevisstheten om 
dens eksistens, og motstå enhver plan som tar sikte på å oppløse eller svekke den.» Studer 
denne artikkelen langsomt en gang eller to til. Her står det vitterlig at den «palestinske 
personlighet» er noe man bare skal holde på «i denne fase av sin kamp», dvs. for å bli 
kvitt Israel. Dette er noe man gjør «for å lykkes i» å oppnå arabisk enhet! PLO sier altså 
med rene ord, i grunnloven, at en palestinsk identitet er et triks man bruker midlertidig i 
kampen mot Israel. PLO har grunnlovfestet at det ikke er noen varig målsetting å bevare 
«sjølråderetten»!

Det er lenge siden jeg arbeidet noe med PLO-dokumenter. Så hva organisasjonen 
måtte ha kommet med av uttalelser om palestinsk identitet i de senere år, vet jeg lite 
om. Men i 1980 var den største organisasjonen i PLO, Fatah, samlet til konferanse i 
Damaskus. Det er Arafats organisasjon, den som dagens palestinske president Mahmoud 
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Abbas leder etter at Arafat døde. Av denne uttalelsen framgår det samme: Grensene i 
den arabiske verden er et resultat av at den internasjonale kapitalismen hadde gått inn i 
en imperialistisk fase, og drevet utnyttelse og dominering av det arabiske hjemland for å 
dele det opp og derved svekke det. Med andre ord: PLO ønsker seg ikke noen egen stat 
for palestinerne, men ønsker å være en del av en fellesarabisk stat!

Og ellers er jeg gammel nok til å huske at da Egypt og Syria i sin tid forsøkte seg på 
en union (den kalte seg Den forente arabiske republikk), sa Yassir Arafat at når Palestina 
var frigjort, skulle det også være med i unionen.

I forholdet til jødene har palestinerne, som tidligere nevnt, vært en del av de felles 
arabiske kulturen hvor jødene var dhimmier. 

Jeg mener derfor at det er rimelig å se det palestinske området som en del av det 
større, arabiske området. 

Begrepet «palestinerne»
Israels tidligere statsmin-
ister, Golda Meir, er blitt 
beryktet fordi hun skal ha 
sagt om palestinerne at 
«de eksisterte ikke». Dette 
tar mange som et tegn på 
at israelerne ikke regnet 
palestina-araberne som 
mennesker. 
Det er helt feil. Det Golda 
Meir gjorde, var å fastslå 
en objektiv kjensgjerning: 
Da hun og andre jøder 
flyttet til Palestina i mel-
lomkrigsårene, bodde det 
arabere der. Men de kalte 
seg ikke for, og regnet seg 
ikke som, palestinere. De 
bodde i noe de oppfattet 
som en del av Syria. De 
følgende eksemplene er 
gitt av Moshe Kohn, som 
er tidligere medarbeider i 
Jerusalem Post:
I mars 1921 besøkte 
daværende britiske 
koloniminister, Winston 

Churchill, Jerusalem. Han 
ble møtt av en delegasjon 
lokale, arabiske standsper-
soner. De fortalte ham at 
de ikke ville godta noen 
jødisk enhet i «Sør-Syria». 

Etter første verdenskrig 
fantes det ei avis som het 
Suriya al Junubiya, og det 
betyr Sør-Syria. Redak-
tøren, Aref al Aref, var en 
medarbeider av Amin al 
Husseini, palestinernes 
mufti og leder.
I 1937 fordømte den 
palestina-arabiske lederen 
Auni Bey Abdul Hadi 
uttrykket «Palestina» som 
en zionistisk oppfinnelse. 
I sitt vitnemål for den 
britiske Peel-kommisjonen 
sa han: «Det finnes 
ikke noe slikt land som 
Palestina. «Palestina» er en 
betegnelse zionistene fant 
opp. Det finnes ikke noe 
Palestina i Bibelen. Vårt 
land har i århundrer vært 
en del av Syria. «Palestina» 
er fremmed for oss. Det er 
zionistene som har funnet 
på det.»
Philip Hitti var en fram-

stående talsmann for ara-
berne. Han var professor 
ved Princeton University. I 
1946 sa han til den anglo-
amerikanske undersøkels-
eskommisjonen: «Der er 
ikke noe slikt som noe 
Palestina i historien.»
Ahmed Shukairy ble 
siden den første lederen 
for PLO. Men i 1956 tok 
Saudi-Arabia ham med i 
sin delegasjon til FN. Der 
sa han til Sikkerhetsrådet: 
«Det er alminnelig kjent at 
Palestina ikke er noe annet 
enn Sør-Syria.»
Dette med at palestinerne 
er noe helt for seg selv i 
den arabiske verden, slik 
at mange har måttet sitte 
i flyktningeleirer i 60 år i 
stedet for å bli integrert i 
landene hvor de bor, er et 
propaganda-spill, skapt for 
å øke presset mot Israel.

Statsminister David Ben 

Gurion i samtale med 

Golda Meir i Knesset i 1962.

(Foto: Fritz Cohen, GPO)
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Statsminister Yitzhak Rabin 

hilser på Kong Hussein av 

Jordan etter Rabins tale i 

den amerikanske Kongres-

sen. (Foto: Sa’ar Ya’acov, 

GPO)

I dag begynner vi på en kamp 

som ikke har noen døde,  

ingen skadde, ikke blod og  

ingen smerte. Dette er den 

eneste kampen det er en fryd å 

kjempe – kampen for fred.

Tale av Yitzhak Rabin 

Tale av Israels statsminister Yitzhak Rabin til den amerikanske kongressen 26. juli 1994.

Hver år, på minnedagen for de falne i Israels kriger, drar jeg til det militære gravstedet på 
Herzl-fjellet i Jerusalem. Foran meg ser jeg graver og gravstøtter med fargerike blomster 
– og tusenvis av par med gråtende øyne. Jeg står der, foran den store stille flokken – og 
leser i deres øyne ordene til «Den unge døde soldat» – som den berømte amerikanske 
poeten Archibald MacLeish kalte diktet hvor jeg har tatt disse linjene fra:

«De sier: Om vårt liv eller vår død var for fred eller et nytt håp, eller for ingenting, 
kan vi ikke si; det er du som må si det.»

Jeg har kommet hit fra Jerusalem på vegne av disse 
tusenvis av pårørende – selv om jeg ikke har bedt dem 
om tillatelse. Jeg står her på vegne av foreldrene som 
har gravlagt sine barn, barna som ikke har noen far, og 
sønnene og døtrene som har forlatt oss, men som ven-
der tilbake i våre drømmer. Jeg står her i dag på vegne 
av de ungdommene som ønsket å leve, å elske og bygge 
et hjem.

Jeg har kommet fra Jerusalem på vegne av våre barn, 
som begynte deres liv med stort håp – og som nå er navn 
på graver og minnesteiner; gamle bilder i et album; klær 
som blekner i garderobeskapet.

Hvert år når jeg står foran foreldrene som sier den 
jødiske minnebønnen Kaddisj, ringer ordene til Archi-
bald MacLeish i mine ører. Ordene er som et ekko av 
bønnene til de unge døde soldatene:

«De sier: Vi etterlater våre drømmer. Gi dem deres 
mening.»

La oss gi dem mening. La oss gjøre en slutt på blod-
sutgytelser. La oss inngå en ekte fred. La oss i dag seire 
ved å gjøre slutt på krig.

Debatten fortsetter: Hvem skriver historien? Le-
dere eller omstendigheter? Mitt svar til deg er dette: Vi 
er alle med å skrive historien. Vi, folket. Vi, folket. Vi 

skaper historien. Og vi, lederne, hører stemmene og føler de dypeste sinnsstemninger og 
følelser til de tusener og millioner, og oversetter dem til realitet.

Dersom ikke mitt folk hadde hatt et så sterkt ønske om fred, ville jeg ikke stått her 
i dag. Og jeg er sikker på at hadde ikke barna i Amman, soldatene fra Irbid, kvinnene 
i Salt og innbyggerne i Aqaba søkt etter fred, ville ikke vår partner i denne fredssøken, 
kongen av Jordan, vært her nå og håndhilst og tatt til orde for fred.

Deres Majestet, [Kong Hussein var til stede på møtet.] Etter seremoniene, etter 
festlighetene, vil vi fortsette med forhandlinger. De vil ikke bli lette, men når de er 

ferdige venter det også en herlig, felles framtid. Midtøsten – vuggen til alle de store 
monoteistiske religionene – jødedom, kristendom og islam, Midtøsten – som var en 
dødsskyggenes dal – vil bli et sted hvor det er en fornøyelse å leve.

Vi bor på det samme jordstykket. Det samme regnet gir næring til vår jord, den 
samme vinden tørker ut våre åkrer. Vi finner skygge under de samme fikentre. Vi nyter 
frukten av de samme vinranker. Vi drikker fra den samme brønn. Bare en 70 minutters 
reise deler disse byene Jerusalem og Amman, og 46 år. Like gjerne som vi har vært fiender 
kan vi være gode og vennlige naboer.

Deres Majestet, vi har begge sett mye i vår levetid. Vi har begge sett for mye lidelse. 
Hva vil du etterlate dine barn? Hva vil jeg etterlate til mine barnebarn? Jeg har bare 
drømmer om å bygge en bedre verden, en verden med 
forståelse og harmoni, en verden hvor det er en glede å 
leve. Dette er ikke å be om for mye…

I morgen skal jeg reise tilbake til Jerusalem, ho-
vedstaden til staten Israel og hjertet til det jødiske folk. 
Langs veien til Jerusalem er det rustne metallvrak, ut-
brente, stille, kalde. Det er restene av konvoiene som 
brakte mat og medisiner til den krigsherjede og beleirede 
byen Jerusalem for 46 år siden.

For mange av Israels innbyggere er det historien om 
heltemot, en del av vår nasjonale legende. For meg og 
mine soldatkollegaer, er hvert eneste metallvrak som lig-
ger der ved veisiden et bittert minne. Jeg husker det som 
om det var i går.

Jeg husker dem. Jeg var deres kommandant i krig. For dem har denne seremonien 
kommet for sent. Det som fortsatt lever er deres barn, deres kamerater, deres minne.

La meg gjøre en personlig bemerkning. Jeg, militært ID-nummer tre-null-syv-fire-
tre, var tidligere pensjonert general for de israelske forsvarsstyrkene. I dag ser jeg på meg 
selv som en soldat i fredens hær. Jeg, som tjente mitt land 27 år som soldat, jeg sier til 
Dem, Deres Majestet, konge av Jordan, og jeg sier til dere, amerikanske venner:

I dag begynner vi på en kamp som ikke har noen døde, ingen skadde, ikke blod og 
ingen smerte. Dette er den eneste kampen det er en fryd å kjempe – kampen for fred.

I morgen, på vei opp mot Jerusalem, vil tusenvis av blomster dekke restene av de 
rustende pansrede kjøretøy, de som aldri nådde byen. I morgen vil tusenvis av blomster 
smile til oss fra disse tause metallhauger med et budskap om fred: «Shalom».

I Bibelen, vår Bøkenes Bok, er fred nevnt, i ulike varianter, 237 ganger. I Bibelen, 
hvor vi henter våre verdier og vår styrke, i boken til Jeremia, finner vi en sørgesang for 
Rakel. Der heter det: «Hold opp med å gråte, og la ikke øynene felle tårer mer! Du skal 
få lønn for ditt arbeid, sier Herren.»

La meg avslutte med den gamle jødiske velsignelsen som har vært med oss i land-
flyktighet, og i Israel, for tusenvis av år: «Velsignet er du, o Herre, som har bevart oss og 
holdt oss oppe og latt oss få oppleve denne dag.»

Gud, velsign freden.
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Hver år, på minnedagen for de falne i Israels kriger, drar jeg til det militære gravstedet på 
Herzl-fjellet i Jerusalem. Foran meg ser jeg graver og gravstøtter med fargerike blomster 
– og tusenvis av par med gråtende øyne. Jeg står der, foran den store stille flokken – og 
leser i deres øyne ordene til «Den unge døde soldat» – som den berømte amerikanske 
poeten Archibald MacLeish kalte diktet hvor jeg har tatt disse linjene fra:

«De sier: Om vårt liv eller vår død var for fred eller et nytt håp, eller for ingenting, 
kan vi ikke si; det er du som må si det.»

Jeg har kommet hit fra Jerusalem på vegne av disse 
tusenvis av pårørende – selv om jeg ikke har bedt dem 
om tillatelse. Jeg står her på vegne av foreldrene som 
har gravlagt sine barn, barna som ikke har noen far, og 
sønnene og døtrene som har forlatt oss, men som ven-
der tilbake i våre drømmer. Jeg står her i dag på vegne 
av de ungdommene som ønsket å leve, å elske og bygge 
et hjem.

Jeg har kommet fra Jerusalem på vegne av våre barn, 
som begynte deres liv med stort håp – og som nå er navn 
på graver og minnesteiner; gamle bilder i et album; klær 
som blekner i garderobeskapet.

Hvert år når jeg står foran foreldrene som sier den 
jødiske minnebønnen Kaddisj, ringer ordene til Archi-
bald MacLeish i mine ører. Ordene er som et ekko av 
bønnene til de unge døde soldatene:

«De sier: Vi etterlater våre drømmer. Gi dem deres 
mening.»

La oss gi dem mening. La oss gjøre en slutt på blod-
sutgytelser. La oss inngå en ekte fred. La oss i dag seire 
ved å gjøre slutt på krig.

Debatten fortsetter: Hvem skriver historien? Le-
dere eller omstendigheter? Mitt svar til deg er dette: Vi 
er alle med å skrive historien. Vi, folket. Vi, folket. Vi 

skaper historien. Og vi, lederne, hører stemmene og føler de dypeste sinnsstemninger og 
følelser til de tusener og millioner, og oversetter dem til realitet.

Dersom ikke mitt folk hadde hatt et så sterkt ønske om fred, ville jeg ikke stått her 
i dag. Og jeg er sikker på at hadde ikke barna i Amman, soldatene fra Irbid, kvinnene 
i Salt og innbyggerne i Aqaba søkt etter fred, ville ikke vår partner i denne fredssøken, 
kongen av Jordan, vært her nå og håndhilst og tatt til orde for fred.

Deres Majestet, [Kong Hussein var til stede på møtet.] Etter seremoniene, etter 
festlighetene, vil vi fortsette med forhandlinger. De vil ikke bli lette, men når de er 

ferdige venter det også en herlig, felles framtid. Midtøsten – vuggen til alle de store 
monoteistiske religionene – jødedom, kristendom og islam, Midtøsten – som var en 
dødsskyggenes dal – vil bli et sted hvor det er en fornøyelse å leve.

Vi bor på det samme jordstykket. Det samme regnet gir næring til vår jord, den 
samme vinden tørker ut våre åkrer. Vi finner skygge under de samme fikentre. Vi nyter 
frukten av de samme vinranker. Vi drikker fra den samme brønn. Bare en 70 minutters 
reise deler disse byene Jerusalem og Amman, og 46 år. Like gjerne som vi har vært fiender 
kan vi være gode og vennlige naboer.

Deres Majestet, vi har begge sett mye i vår levetid. Vi har begge sett for mye lidelse. 
Hva vil du etterlate dine barn? Hva vil jeg etterlate til mine barnebarn? Jeg har bare 
drømmer om å bygge en bedre verden, en verden med 
forståelse og harmoni, en verden hvor det er en glede å 
leve. Dette er ikke å be om for mye…

I morgen skal jeg reise tilbake til Jerusalem, ho-
vedstaden til staten Israel og hjertet til det jødiske folk. 
Langs veien til Jerusalem er det rustne metallvrak, ut-
brente, stille, kalde. Det er restene av konvoiene som 
brakte mat og medisiner til den krigsherjede og beleirede 
byen Jerusalem for 46 år siden.

For mange av Israels innbyggere er det historien om 
heltemot, en del av vår nasjonale legende. For meg og 
mine soldatkollegaer, er hvert eneste metallvrak som lig-
ger der ved veisiden et bittert minne. Jeg husker det som 
om det var i går.

Jeg husker dem. Jeg var deres kommandant i krig. For dem har denne seremonien 
kommet for sent. Det som fortsatt lever er deres barn, deres kamerater, deres minne.

La meg gjøre en personlig bemerkning. Jeg, militært ID-nummer tre-null-syv-fire-
tre, var tidligere pensjonert general for de israelske forsvarsstyrkene. I dag ser jeg på meg 
selv som en soldat i fredens hær. Jeg, som tjente mitt land 27 år som soldat, jeg sier til 
Dem, Deres Majestet, konge av Jordan, og jeg sier til dere, amerikanske venner:

I dag begynner vi på en kamp som ikke har noen døde, ingen skadde, ikke blod og 
ingen smerte. Dette er den eneste kampen det er en fryd å kjempe – kampen for fred.

I morgen, på vei opp mot Jerusalem, vil tusenvis av blomster dekke restene av de 
rustende pansrede kjøretøy, de som aldri nådde byen. I morgen vil tusenvis av blomster 
smile til oss fra disse tause metallhauger med et budskap om fred: «Shalom».

I Bibelen, vår Bøkenes Bok, er fred nevnt, i ulike varianter, 237 ganger. I Bibelen, 
hvor vi henter våre verdier og vår styrke, i boken til Jeremia, finner vi en sørgesang for 
Rakel. Der heter det: «Hold opp med å gråte, og la ikke øynene felle tårer mer! Du skal 
få lønn for ditt arbeid, sier Herren.»

La meg avslutte med den gamle jødiske velsignelsen som har vært med oss i land-
flyktighet, og i Israel, for tusenvis av år: «Velsignet er du, o Herre, som har bevart oss og 
holdt oss oppe og latt oss få oppleve denne dag.»

Gud, velsign freden.



Slutt å klynke!
Hirsh Goodman 
Artikkel ble først publisert i Jerusalem Report i 1995. Oversatt av Berit Demborg. 

Du verden hvor jeg er syk av palestinerne. Selv om jeg er for fred, kan jeg simpelthen ikke 
holde dem ut lenger. I stedet for å komme i gang med å handle, er de tilbake til de gode 
gamle dager med retorikk, med å legge skylden på alle andre enn seg selv for sin sørgelige 
skjebne. Når Hamas utfører sine skjendige terroraksjoner, så er det Israels feil. Hvis ikke 
vi holdt 200 Hamas-fanger, så ville ikke noe av dette ha skjedd, sa en palestinsk journalist 
i engelsk radio nylig.

Når vi inngår en fredsavtale med Jordan, hevder de palestinske lederne, så dolker 
vi dem i ryggen. Når vi anerkjenner kong Husseins historiske rolle i Jerusalem - bare 
han har nøklene til Tempelberget - så bryter vi åpenbart Kairo-avtalen. Når vi stenger 
av de administrerte områdene etter en serie med terrorhandlinger, prøver vi å kvele dem 
økonomisk. Når vi tilbyr hjelp, prøver vi å erobre dem økonomisk. Og Arafat, den store 
demokraten, gir oss skylden for forsinkelsen i de palestinske valgene. Kom igjen nå, slutt 
å klynke. Våkn opp! Dere har jo vitterlig fått en stat, så bruk den!

Den sørgelige sannheten er jo at jeg egentlig ikke tror at palestinerne forstår seg på 
dette. Det har vært den ene skuffelsen etter den andre. Den siste og mest sviende av alle 
var deres fordømmelse av den israelsk-jordanske fredsavtalen. Over halvdelen av Jordans 
befolkning er palestinere. Man skulle ha trodd at palestinerne i territoriene ville ha ap-
plaudert når kongen hadde mot til å gå i Arafats fotspor, og at deres brødre, akkurat som 
de selv, kunne se fram til et bedre liv.

Men nei da. I stedet høres en kakofoni av stønn og klager fra den palestinske ledel-
sen, en PLO-erklært streik på Vestbredden og i Gaza, tumulter i gatene i palestinske byer. 
Fryktelig! Det får meg virkelig til å lure på fredsprosessen.

Og så hørte vi at Arafat fortalte tusenvis av jublende studenter at avtalen ble gjort 
bak deres rygg. At vi prøver å splitte den arabiske verden.

Da Arafat forhandlet frem Oslo-avtalen bak kon-
gens rygg, var det flott. Da Arafat undertegnet Kairo-
avtalen uten å rådføre seg med kongen, var dette helt i 
orden. De er palestinere, de stadige ofrene. Alltid skal de 
skylde på andre. Er det ikke fryktelig?

Og alt dette sludderet om Jerusalem. Selvsagt har 
det alltid bodd noen palestinere i byen. Men når var 
Jerusalem noen gang hovedstaden i en palestinsk stat? 
Hvor nevnes Jerusalem i Koranen? Gi meg en eneste kil-
de som knytter palestinerne, religiøst, åndelig eller poli-
tisk, til byen. Vi vet at Al-Aqsa-moskeen nevnes i Kora-
nen, men hva har det å gjøre med palestinerne? Nøklene 

til Tempelbygget er i hendene på Jordan, og det har den vært i flere tiår. Selv saudiene 
godkjenner dette faktum. Wafq-administrasjonen som passer på de muslimske hellige 

stedene i byen, blir betalt av Jordan. Kongen betalte nylig omlag tyve millioner kroner 
for å få moskéen restaurert. Så hva er så galt med fredsavtalen mellom Jordan og Israel 
som bekrefter status quo? Er palestinerne redde for at kongen i motsetning til israelerne, 
ikke vil la dem be der? Hva er det alt dette oppstyret dreier seg om?

Jeg skal fortelle dere hva de bråker om: Arafat. Han er like uskikket til å regjere som 
han var effektiv til terror. Han klarer ikke forandringen fra krigsherre til statssjef. Han 
er ute av stand til å gripe øyeblikkets mulighet og skape en demokratisk stat som kunne 
trives i et fredelig Midtøsten. Til hans rådgiveres store 
skuffelse og frustrasjon har han ikke vært i stand til å 
sette sammen institusjoner som kunne administrere de 
pengene som venter på å bli investert i landet hans. Han 
har i stedet valgt å velte seg i Gazas støv og kaste skylden 
på andre, mens folket hans venter på et merkbart tegn til 
framskritt. Ikke noe under at Hamas blir dagens vinner!

Arafat vant Nobels fredspris. Han burde ha insistert 
på å få være på podiet da Jordan undertegnet fredstrakta-
ten den 26. oktober, i stedet for å forbanne dem som gav 
hverandre hånden på fred. Hans reaksjon var enda ett av 
disse meget skuffende øyeblikk som har kommet til å karakterisere den prosessen som 
er underveis for palestinerne. Jeg begynner virkelig å lure på om de noen gang vil være i 
stand til å heve seg over offerets rolle.

Og endelig, journalisten som påstår at det ikke ville forekomme hendelser som den 
med kidnappingen av Wachsman eller skytingen midt i Jerusalem, om bare Israel ville 
frigi de 200 fundamentalistene som sitter i israelske fengsler. Terroristen som skjøt i Yoel 
Salomo-gaten hadde vært israelsk fange inntil seks måneder tidligere, da han ble frigitt 
som del av fredsavtalen mellom oss. Avtalen var klar. Vi skulle frigi fanger, dere ville kon-
trollere dem. Når jeg ser ned på denne gaten fra mitt kontorvindu, forstår jeg at det var 
et under at «bare» to ble drept. Som ved et Guds under eksploderte ikke de syv granatene 
som terroristene hadde med seg.

Angriperen hadde vært fengslet fordi han var en fanatisk islamsk fundamentalist. 
Dere insisterte på at vi skulle slippe ham ut. Vel, vi gjorde det. Nå kan dere påstå at våre 
byer ikke vil få mer terror hvis vi slipper enda to hundre som ham ut i gatene våre. 

Ærlig talt, nok er nok. Stopp klynkingen og la oss få fortsette med vårt daglige liv. 
Femti års propagandakrig var 50 år for mye. Nå er det på tide å handle.
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Slutt å klynke!
Hirsh Goodman 
Artikkel ble først publisert i Jerusalem Report i 1995. Oversatt av Berit Demborg. 

Du verden hvor jeg er syk av palestinerne. Selv om jeg er for fred, kan jeg simpelthen ikke 
holde dem ut lenger. I stedet for å komme i gang med å handle, er de tilbake til de gode 
gamle dager med retorikk, med å legge skylden på alle andre enn seg selv for sin sørgelige 
skjebne. Når Hamas utfører sine skjendige terroraksjoner, så er det Israels feil. Hvis ikke 
vi holdt 200 Hamas-fanger, så ville ikke noe av dette ha skjedd, sa en palestinsk journalist 
i engelsk radio nylig.

Når vi inngår en fredsavtale med Jordan, hevder de palestinske lederne, så dolker 
vi dem i ryggen. Når vi anerkjenner kong Husseins historiske rolle i Jerusalem - bare 
han har nøklene til Tempelberget - så bryter vi åpenbart Kairo-avtalen. Når vi stenger 
av de administrerte områdene etter en serie med terrorhandlinger, prøver vi å kvele dem 
økonomisk. Når vi tilbyr hjelp, prøver vi å erobre dem økonomisk. Og Arafat, den store 
demokraten, gir oss skylden for forsinkelsen i de palestinske valgene. Kom igjen nå, slutt 
å klynke. Våkn opp! Dere har jo vitterlig fått en stat, så bruk den!

Den sørgelige sannheten er jo at jeg egentlig ikke tror at palestinerne forstår seg på 
dette. Det har vært den ene skuffelsen etter den andre. Den siste og mest sviende av alle 
var deres fordømmelse av den israelsk-jordanske fredsavtalen. Over halvdelen av Jordans 
befolkning er palestinere. Man skulle ha trodd at palestinerne i territoriene ville ha ap-
plaudert når kongen hadde mot til å gå i Arafats fotspor, og at deres brødre, akkurat som 
de selv, kunne se fram til et bedre liv.

Men nei da. I stedet høres en kakofoni av stønn og klager fra den palestinske ledel-
sen, en PLO-erklært streik på Vestbredden og i Gaza, tumulter i gatene i palestinske byer. 
Fryktelig! Det får meg virkelig til å lure på fredsprosessen.

Og så hørte vi at Arafat fortalte tusenvis av jublende studenter at avtalen ble gjort 
bak deres rygg. At vi prøver å splitte den arabiske verden.

Da Arafat forhandlet frem Oslo-avtalen bak kon-
gens rygg, var det flott. Da Arafat undertegnet Kairo-
avtalen uten å rådføre seg med kongen, var dette helt i 
orden. De er palestinere, de stadige ofrene. Alltid skal de 
skylde på andre. Er det ikke fryktelig?

Og alt dette sludderet om Jerusalem. Selvsagt har 
det alltid bodd noen palestinere i byen. Men når var 
Jerusalem noen gang hovedstaden i en palestinsk stat? 
Hvor nevnes Jerusalem i Koranen? Gi meg en eneste kil-
de som knytter palestinerne, religiøst, åndelig eller poli-
tisk, til byen. Vi vet at Al-Aqsa-moskeen nevnes i Kora-
nen, men hva har det å gjøre med palestinerne? Nøklene 

til Tempelbygget er i hendene på Jordan, og det har den vært i flere tiår. Selv saudiene 
godkjenner dette faktum. Wafq-administrasjonen som passer på de muslimske hellige 

stedene i byen, blir betalt av Jordan. Kongen betalte nylig omlag tyve millioner kroner 
for å få moskéen restaurert. Så hva er så galt med fredsavtalen mellom Jordan og Israel 
som bekrefter status quo? Er palestinerne redde for at kongen i motsetning til israelerne, 
ikke vil la dem be der? Hva er det alt dette oppstyret dreier seg om?

Jeg skal fortelle dere hva de bråker om: Arafat. Han er like uskikket til å regjere som 
han var effektiv til terror. Han klarer ikke forandringen fra krigsherre til statssjef. Han 
er ute av stand til å gripe øyeblikkets mulighet og skape en demokratisk stat som kunne 
trives i et fredelig Midtøsten. Til hans rådgiveres store 
skuffelse og frustrasjon har han ikke vært i stand til å 
sette sammen institusjoner som kunne administrere de 
pengene som venter på å bli investert i landet hans. Han 
har i stedet valgt å velte seg i Gazas støv og kaste skylden 
på andre, mens folket hans venter på et merkbart tegn til 
framskritt. Ikke noe under at Hamas blir dagens vinner!

Arafat vant Nobels fredspris. Han burde ha insistert 
på å få være på podiet da Jordan undertegnet fredstrakta-
ten den 26. oktober, i stedet for å forbanne dem som gav 
hverandre hånden på fred. Hans reaksjon var enda ett av 
disse meget skuffende øyeblikk som har kommet til å karakterisere den prosessen som 
er underveis for palestinerne. Jeg begynner virkelig å lure på om de noen gang vil være i 
stand til å heve seg over offerets rolle.

Og endelig, journalisten som påstår at det ikke ville forekomme hendelser som den 
med kidnappingen av Wachsman eller skytingen midt i Jerusalem, om bare Israel ville 
frigi de 200 fundamentalistene som sitter i israelske fengsler. Terroristen som skjøt i Yoel 
Salomo-gaten hadde vært israelsk fange inntil seks måneder tidligere, da han ble frigitt 
som del av fredsavtalen mellom oss. Avtalen var klar. Vi skulle frigi fanger, dere ville kon-
trollere dem. Når jeg ser ned på denne gaten fra mitt kontorvindu, forstår jeg at det var 
et under at «bare» to ble drept. Som ved et Guds under eksploderte ikke de syv granatene 
som terroristene hadde med seg.

Angriperen hadde vært fengslet fordi han var en fanatisk islamsk fundamentalist. 
Dere insisterte på at vi skulle slippe ham ut. Vel, vi gjorde det. Nå kan dere påstå at våre 
byer ikke vil få mer terror hvis vi slipper enda to hundre som ham ut i gatene våre. 

Ærlig talt, nok er nok. Stopp klynkingen og la oss få fortsette med vårt daglige liv. 
Femti års propagandakrig var 50 år for mye. Nå er det på tide å handle.

Men når var Jerusalem noen 

gang hovedstaden i en  

palestinsk stat? Hvor nevnes 

Jerusalem i Koranen?

Jeg begynner virkelig å lure 

på om de noen gang vil være i 

stand til å heve seg over  

offerets rolle.

KAMPEN FOR FRED | 155



Israel ønsker åpne grenser
Odd Myrland

Frem til den første intifadaen i 1987 var det svært lite kontroll på grensen mellom Israel 
og Vestbredden, og palestinerne kunne reise nær sagt fritt rundt i Israel. Den andre inti-
fadaen begynte i slutten av september 2000. I oktober 2000 beskrev journalisten Hirsch 
Goodman i Jerusalem Report hvordan situasjonen mellom israelere og palestinere var da:

Nesten hver femte bil han møtte de fire gangene ukentlig han kjørte mellom Tel 
Aviv og Jerusalem, hadde palestinske skilt. Kanskje en av femti var fra Jordan. I kasinoet 
i Jeriko var det åpnet en kosher restaurant. Titusener av israelere handlet uten frykt i 
Jenin, Nablus, Tul Karm og gamlebyen i Jerusalem, særlig på sabbaten. Restauranter i 
Betlehem og Ramallah var fulle av israelere. Og det var in i Israel å ligge på stranden i 
Gaza i weekenden.

Så langt etter Goodman. Alt dette er som israelerne ønsker å ha det. Hvert eneste 
tiltak som israelerne har gjort på Vestbredden etter den tid er av sikkerhetshensyn, for å 
stanse terroren. 

«Årene fra 1996 til 2000 var en gullalder for oss,» sa Izz Al-Din Sharif, guvernør i 
Tul Karm, til Jerusalem Report i juni 2004. Sharif fortalte hvordan næringslivet seilte i 
medvind og byen blomstret. Palestinerne hadde samarbeid med israelerne og bekjempet 
terror i området. Det palestinske styret fikk til bedre sikkerhet, bedre utdanning, bedre 
helse og et skikkelig mattilsyn. Japanerne begynte å bygge et sykehus, FN og europeere 
forbedret vanningssystemet og veier ble etter hvert asfaltert. I helgene var Tul Karm full 
av israelske familier som kom for å handle. Alt var billigere og bedre på Vestbredden enn 
i Israel. Jødene dro hjem igjen med brede smil, sa Arafat-medarbeideren. 

Det vil ta lang tid, selv i beste fall, før situasjonen kan komme tilbake til dette. 
Palestinerne har lidt enorme, økonomiske tap på grunn av «Al-Aksa-intifadaen». Nå tør 
få israelere handle hos araberne selv inne i Israel, og langt mindre i de palestinske områ-
dene. Enda større betydning har det at israelerne ikke lenger tør slippe over hundre tusen 
palestinere inn i Israel for å arbeide der.

Fram til den første intifadaen begynte i 1987 lå levestandarden i de palestinske om-
rådene høyt over nabolandene (Syria, Jordan og Egypt). Siden har den sunket jevnt og 
trutt. Men før den andre intifadaen var den igjen steget et stykke. 

Det er å håpe at palestinernes ledere vil ta til vett og innse hva som tjener deres 
befolkning best. Dersom det blir en ekte fredsholdning fra palestinsk side, vil også is-
raelerne være glade for å gi innrømmelser. Men de vil ikke gi innrømmelser som ikke 
tjener til noe annet enn å gi araberne et bedre utgangspunkt for å utslette Israel i den 
neste krigen.

Slik begynte den andre 

intifadaen:

14. august 2000 sa politi-

kommisjonæren, Ghazi 

Jabali, til den offisielle 

palestinske avisen Al-Hayat 

al-Jadida: «Det palestinske 

politiet vil lede det edle 

palestinske folket når 

timen for konfrontasjon 

kommer.»

24. august sa den palestin-

ske justisministeren Freih 

Abu Middein til den samme 

avisen: «Volden nærmer seg 

og palestinerne er villige 

til å ofre 5000 drepte og 

sårede.» 

30. august stod det i Al-

Sabah: «Vi vil gå framover 

og erklære en alminnelig 

intifada for Jerusalem. 

Tiden for intifada er kom-

met, tiden for hellig krig 

(jihad) er kommet.»

Palestinske sikkerhetsoff-

iserer ble intervjuet i pal-

estinske medier og snakket 

åpent om en væpnet kamp 

som nærmet seg. 

Den palestinske kommu-

nikasjonsministeren, Imad 

Faluji, sa 11. oktober 2001 

at volden var planlagt lenge 

før Sharons «provokasjon»: 

«Den som tror at intifa-

daen brøt ut på grunn av 

Sharons besøk til Al-Aksa-

moskeen, tar feil, selv om 

besøket var dråpen som 

fikk begeret til å flyte over 

for palestinerne. Intifadaen 

var planlagt på forhånd, 

helt fra president Arafat 

kom tilbake fra Camp 

David-forhandlingene…»
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Vi valgte ikke selv å kjempe 

denne fryktelige krigen.  

Tvert imot. Den israelske 

regjering, som jeg var medlem 

av, gjorde store innrømmelser 

for å oppnå fred.
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Tale av Michael Melchior
Rabbiner Michael Melchior holdt følgende tale våren 2002, under den mest intense fasen av den 

andre intifadaen. Melchior var da statssekretær i det israelske utenriksdepartementet. Oversatt av 

Frode Jacobsen.

Krigen som folket i Israel kjemper, er en krig som vi er blitt tvunget inn i. Mye står på 
spill, både for Israel og for resten av verden. Vi kjemper for våre hjem og familier, for ret-
ten til å leve uten frykt i vårt land, uten terrorister som søker å angripe vår fremtid, våre 
barn på pizza-restaurant, og vår frihet til å feire vår påske. Men det angår mer enn dette: 
Det handler om en krig for sivilisasjon.

Hva er egentlig sivilisasjon? Sivilisasjon betyr aner-
kjennelse av noen verdier som ukrenkelige: menneskeliv, 
toleranse og foreldres kjærlighet til barna. I et sivilisert 
samfunn kan ikke noe mål eller politisk strategi krenke 
disse sentrale verdiene. Men idag står vi overfor en mot-
stander som har erklært sivilisasjonen som sin fiende. In-
gen verdi har vært for hellig til at ikke den fundamenta-
listiske terrors svøpe har gjort anslag mot den. Sykebiler, 
som skulle være til hjelp for syke, frakter terrorister og 
ammunisjon. Moskéer og kirker, steder for tilbedelse og 
meditasjon, blir festninger for drapsmenn og terrorister 
som skyter fra deres vinduer. En FN-konferanse i Dur-
ban, som kom i stand for å bekjempe rasisme og slaveri, 
bidrar ingenting til å hjelpe de undertrykte.  I stedet gir 
konferansen en plattform for de mest antisemittiske talsmenn siden andre verdenskrig. 
Palestinske foreldre som har mistet et barn i selvmordsbombingens vanvidd, uttaler øn-
sket om at flere av deres barn skal følge i selvmordsbomberens fotspor.

Nasjonal og religiøs fundamentalismes mørke krefter som nå er sluppet løs, er ikke 
bare begrenset til vår region. Dette er en vital kamp, ikke bare for Israel, men for frie land 
over hele verden. Palestinske terrorister gjør allerede krav på copyright over andre frykte-
lige handlinger som er begått i konfliktområder over hele verden, slik som kidnapping og 
bruk av barn i fremste ildlinje under kamp. Det er ingen tvil om at dersom denne funda-
mentalistiske selvmordsterrorismen ikke bekjempes resolutt, vil vi komme til å oppleve 
at frie nasjoner over hele verden trues. 

Vi valgte ikke selv å kjempe denne fryktelige krigen. Tvert imot. Den israelske re-
gjering, som jeg var medlem av, gjorde store innrømmelser for å oppnå fred. Regjeringen 
innså at uten sikre grenser for palestinerne, kan ikke Israel få sikre grenser. Uten verdighet 
for det palestinske folk finnes ingen verdighet for israelerne. Uten fred for palestinerne 
kan det ikke oppnås fred for Israel. Alle disse sannheter er gyldige også i dag. Vi bekjem-
per ikke det palestinske folk. Vi fortsetter å respektere deres drømmer om uavhengighet. 
Den dag i dag vil det palestinske lederskap finne at om de selv velger fred og fremgang, er 
det ingen som ønsker dette sterkere enn Israel, og som er villig til å ofre mer for dette. 



Knesset-medlem Michael 
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Men, dette er ikke det palestinske lederskap som vi har sett. Vi har sett et lederskap 
som ved fredsprosessens klimaks ikke bare tilbakeviste Israels forslag, men svarte med en 
bølge av vold som har fortsatt og er blitt opptrappet frem til denne dag. Vi har sett en le-

der som finansierer terrorhandlinger og som snakker om 
å kaste jødene på havet, mens hans kone denne uken har 
uttrykt sin ambisjon om at hennes barn skal vokse opp 
til å bli en selvmordsbomber. Mens vi altså ennå håper 
på fred, utkjemper vi en krig som ikke gir oss noe valg.

Det er av største viktighet at vi vinner denne kri-
gen. Like viktig er det hvordan vi vinner denne krigen. I 
gammel tid ville Israels barn bære den hellige arken med 
de ti bud foran seg når de dro ut i strid. Arken skulle 
minne dem om at uansett hvor blodig kampen måtte 
bli, finnes det verdier som må respekteres. Selv om vi i 
dag befinner oss i en konflikt som vår fiende ønsker skal 
eskalere hemningsløst, må vi selv respektere de verdiene 
som vi kjemper for. Dette er den tøffeste utfordringen 
for oss: Å bevare vår menneskelighet midt i konflik-
ten. Aldri før har balansegangen vært så vanskelig som 
nå mellom å beskytte livet til uskyldige israelere som er 
truet av terrorisme og vold og å skåne palestinske sivile 
som bor der hvor terroren har sitt utspring. Aldri før har 
det vært så vanskelig å finne en vei som både garanterer 
for sikkerhet og som tar hensyn til at palestinere under 
vår kontroll skal leve et menneskeverdig liv. Det er også 
en kalkulert risiko at om vi slår til mot terror i dag, kan 

dette øke deres motivasjon for å starte et nytt terrorangrep i morgen. 
Dette er spørsmål som både sivile og militære israelere kjemper med hver dag. Og 

det må vi også gjøre. Vi bør stadig føle smerten ved tap av sivile palestinske liv, tap som 
representerer en vanhelligelse av Guds navn (chillul hashem). Dette gjelder like fullt om 
vi kjemper en rettferdig kamp. Og selv om våre svar overfor disse spørsmålene ikke er 
rette – i mange tilfeller gis det ingen rette svar – er det de rette spørsmålene som vi stiller 
oss. Mens våre motstandere spør seg hvordan de kan drepe så mange sivile som mulig, 
spør vi oss om hvordan vi kan begrense tap av sivile liv. Mens de spør seg hvordan de kan 
vekke den arabiske verdens lidenskap, spør vi oss om hvordan vi kan komme tilbake til 
forhandlingsbordet. Det er på denne bakgrunn at våre anstrengelser for å forsvare våre 
sivile ikke kan sidestilles moralsk med de palestinske terroristenes uhyrlige forsøk på å 
ramme sivile.

Kan det være slik at mesteparten av verden, som ser dette som en moralsk likever-
dig kamp, tar feil, mens vi har rett? Ja, dette kan virkelig være tilfellet. Nå kommer de 
eldgamle beskyldningene om ritualmord fram ukentlig i nyhetene i den arabiske verden. 
Millioner av nye eksemplarer av de beryktede Zions vises protokoller trykkes igjen i ara-
biske land. Disse løgnene har gjennom generasjoner ført til tallrike pogromer og til den 
største kriminelle handling som verden har sett. Dette er en påminnelse til enhver jøde 
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om at verden kan ta feil. Verden kan beskylde jøder for unevnelige ugjerninger. Likevel 
vil vi i vårt indre vite hva som er sannhet.

I dag ser vi igjen antisemittismen spre seg som en pest, med anslag mot jødiske mål 
over hele Europa, noe som vekker til live et spekter av hendelser gjennom det forrige 
århundret. Angrepene har funnet sted i Antwerpen, Paris og Lyon, i Tunis og Strasbourg, 
i Kiev såvel som i Los Angeles og Toronto. Det faller i vår lodd å bevitne at å overse disse 
hendelsene får dem ikke til å forsvinne. Regjeringer som benekter antisemittiske angrep, 
eller lar være å omtale dem, inviterer bare antisemitter til å øke sitt aktivitetsnivå. Både 
antisemittisme og terrorisme trives på steder der folk mangler mot til å konfrontere 
dem.

I dag, når vi ser en grenseløs hatets koalisjon over 
hele verden, blir det enda viktigere å oppfordre til en 
sivilisasjonens koalisjon, som heller ikke bør hindres av 
noen grenser. Denne koalisjonen må inkludere palesti-
nere og israelere, kristne, muslimer og jøder. Den må 
innbefatte enhver som tror på demokratiets fremtid og 
anstendighet.

Det finnes ikke noe alternativ, siden alternativet 
ville være at alt vender tilbake til mørke og kaos. USA, 
med sin moralske styrke, må lede denne koalisjonen for 
fred og demokrati, mot terror og hat.

Dette er en koalisjon hvor nøytralitet er en umulig-
het. Som president Bush har lært oss, finnes bare frihe-
tens forsvarere og dem som underminerer friheten, enten 
aktivt eller passivt. Dette er en hellig og livsviktig sak.

Denne ukens skriflesning fra Torah, Kedoshim, be-
skriver bibelens lover om hellighet (kedusha). Selve kli-
makset i disse lovene, selve høydepunktet av hellighet, 
er forunderlig. Det rommes i det enkle budet «Elsk din neste, siden han er som deg selv» 
(Ve’ahavta l’reacha kamocha). Dette er sann hellighet. Vi vil aldri akseptere dem som per-
verterer denne helligheten ved å underskrive doktrinen «Drep din neste gjennom å drepe 
deg selv». La oss aldri glemme at det alltid er ofrene som er hellige, aldri morderne.

 Denne kampen som vi står i synes overveldende. Et frådende hav av vold synes 
rede til å oppsluke oss, og mange av oss opplever øyeblikk av desperasjon. Men vårt folk 
har fra de tidligste tider funnet måter å krysse slike hav på. Jeg håper, ber og tror at vi 
vil kunne krysse også denne havstrekningen, dersom vi hele tiden er oss bevisst verdiene 
som vi kjemper for, og at vi vil nå land på andre siden, et fredens land.



Seier i ordets 
rette betydning
Amnon Rubinstein

Utdrag fra artikkel i den israelske avisen Ha’aretz 10. juli 2003, etter at israelske forsvarstiltak 

hadde medført en betydelig reduksjon i antallet terrorangrep.

Nei, vi er ikke seierherrene i terrorkrigen som er erklært mot oss av palestinerne. De har 
ikke overgitt seg og vi feirer ikke vår seier over dem. Tvert i mot – vår frykt for at terroren 
skal gjenopptas er stor, akkurat som utsiktene til å gjøre slutt på konflikten er liten. Men 
det er en delvis våpenhvile og Israel har alltid forstått hvordan man skal gjenvinne styrke 
i våpenhvileperioder.

…Nei, vi har ikke vunnet, men Arafat har mislykkes i sin tosidige plan: å knekke 
vårt mot for å tvinge oss på flukt som i Sør-Libanon og å internasjonalisere konflikten og 
få utenlandske tropper til regionen. Arafat har ikke fått hjelp fra de arabiske stater i sin 
kamp. Jordan og Egypt trakk tilbake sine ambassadører til Israel, men stilte seg ikke på 

Arafats side. I Europa er Israels omdømme svekket, men 
EU foreslo ikke å sende styrker. I USA er Arafat irrele-
vant, og Russland har ikke holdt ut en hånd.

Nei, vi har ikke vunnet, men det israelske samfun-
net har – til manges overraskelse – vist en storartet evne 
til å komme seg gjennom motgangen.

…Det israelske samfunnet har stått en annen prøve, 
som ikke er mindre viktig: på tross av terror, på tross av 
hjelpen som er gitt av flere israelske arabere til terrorister, 
på tross av de onde provokasjonene fra arabiske Knesset-
medlemmer – Israel har ikke opplevd etniske opprør, av 

den typen som vi så i Nord-Irland eller det tidligere Jugoslavia, heller har det ikke vært 
sjokkerende hendelser slik som skjedde i Frankrike – hvor, uskyldige arabiske tilskuere 
ble myrdet og deres lik kastet ut i Seinen eller kastet ut av et tog. Ikke bare det. Normalt 
gir vold og terror en politisk dreining til høyre, men i Israel har det motsatte skjedd. I 
Belgia, Østerrike, Frankrike og Holland vant høyrefløy partiene styrke på grunn av mot-
standen til muslimske immigranter, selv om disse landene ikke hadde opplevd terror… 
I Israel gav befolkningen massiv støtte til Likud, men bare etter at statsministeren gav 
sin støtte til «smertefulle kompromisser» og etableringen av en palestinsk stat. I hvilket 
annet demokratisk land har man opplevd en liknende prosess i krigstid? Derfor kan man 
si at i ordets mest dype betydning, så vant Israel virkelig, fordi gjennom disse tre år med 
sammenhengende mareritt beviste landet sin stabilitet og politiske moderasjon.

Normalt gir vold og terror en 

politisk dreining til høyre, 

men i Israel har det motsatte 

skjedd. 
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En lidelseshistorie i bilder
Det vanskelige nabolaget har satt sine blodige spor i Israels historie.

19. oktober 1994. En selvmordsterrorist fra Hamas utløser sin eksplosiver på en buss i Dizengoff gaten i Tel Aviv. 22 mennesker blir drept 

og 56 skadet. (Foto: Koren Ziv, GPO)
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12. juli 1981. En bolig i Kiryat Shmona i Nord-Israel har fått en fulltreffer av en Katyusha-rakett avfyrt fra Sør-Libanon. (Foto: Sa’ar 

Ya’acov, GPO)

Rachel Ebbo (10) ble skadet da terrorister fra Yasser Arafats Fatah-milits angrep Beit Shean i  

september 1968. (Foto: Moshe Milner, GPO)

En gutt med hodeskader 

ser på en scooter som 

er blitt skadet under et 

Katyusha-angrep mot 

Kiryat Shmona i Nord- 

Israel i september 1969. 

(Foto: Milner Moshe, GPO)
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25. februar 1996. Øyenvitner gråter av synet etter at en selvmordsterrorist fra Hamas har angrepet buss nr. 18 i Jerusalem. 17 sivile og 9 

soldater blir drept. (Foto: Ohayon Avi, GPO)

21. august 1995. Fire mennesker ble drept da buss nr. 26 ble angrepet i Jerusalem. Jona Peter Malina 

(38) ble alvorlig skadet, og ble lam fra halsen og ned resten av livet. Han døde i mai 2005. (Foto: Heidi 

Milner, GPO)

Statsminister Shimon Peres 

besøker en kvinne som ble 

skadet i et selvmordsan-

grep av en Hamas-terrorist 

mot en bussholdeplass i 

Ashkelon i februar 1996. 

(Foto: Ohayon Avi, GPO)
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Ortodokse jøder løper for livet bort fra voldelige opptøyer i Jerusalems gamleby under starten 

på den andre intifadaen i oktober 2000. (Foto: Ohayon Avi, GPO) 
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27. januar 2002. En kvinnelig terrorist fra Fatah utløser omlag ti kilo med eksplosiver på Jaffa gaten i Jerusalem. Pinhas Tokatli (81) blir 

drept og 150 andre mennesker skadet, fire av dem alvorlig. (Foto: Ohayon Avi, GPO)
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16. juli 2006. Åtte arbeidere ble drept da en Katyusha-rakett slo ned i jernbane-hallen i Haifa under 

Den andre Libanon-krigen. Den hvite hjelmen foran på bildet er gjennomhullet av metallsplintene 

som Hizbollah fylte rakettene med for å gjøre størst mulig personskade. (Foto: Moshe Milner, GPO)
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President Shimon Peres besøker en gutt som måtte amputere foten etter at han ble rammet av en 

Kassam-rakett fra Gaza-stripen i mai 2008. (Foto: Moshe Milner, GPO)
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Åtte unge Torah-studenter ble drept da en terrorist åpnet ild i biblioteket til yeshiva Mercaz Harav i 

Jerusalem i mars 2008. (Foto: Moshe Milner, GPO)
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Pårørende til israelske terrorofre demonstrerer til støtte for sikkerhetsbarrieren på Vestbredden foran vraket til en buss som er bombet 

av en palestinsk selvmordsterrorist. Sikkerhetsbarrieren har redusert antallet infiltrasjoner av terrorister fra Vestbredden betraktelig de 

siste årene. (Foto: Moshe Milner, GPO)
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En israelsk reservesoldat får sitt siste kyss før han skal ut i kamp mot palestinske terrorgrupper under «Operasjon Beskyttelsesmur» 

våren 2002. (Foto: IDF)
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En suvenirbutikk i Jerusalem minner sine kunder om risikoen ved å besøke Israel under den mest intense fasen av den andre intifadaen. 

(Foto: Conrad Myrland, MIFF)



03
Zionismens historie i Norge,  
1948 sett med norske øyne,

møte med Saddam Hussein i 1963,
dagbok fra Gulf-krigen 1991

- og andre interessante artikler fra 
arkivet til Midtøsten i fokus.
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Den politiske zionismen kom til Norge kort tid etter at 

Theodor Herzl innkalte til den første zionistkongressen i Basel i 1897. Oskar  

Mendelsohn har funnet eksempler på organisert zionistisk aktivitet allerede rundt 

1905. Tretten år senere ble ettårsdagen for Balfour-erklæringen feiret i Oslo med  

deltakelse av utenriksminister Nils Claus Ihlen. De neste årene var det varierende 

zionistisk engasjement blant de norske jødene, men for noen gikk drømmen om 

Eretz Israel i oppfyllelse. Hanna og Fillip Mendelsohn var de første norske jøder som 

slo seg ned i Palestina våren 1937.

Pionerene i  Eretz Israel fikk oppleve den jødiske statens 

trange fødsel på kroppen. Det fikk også Albert Henrik Mohn, som besøkte Israel i 

august 1948. Han gir en levende øyenvitneskildring fra fronten mellom Haganah og 

Den arabiske legion i Jerusalem. «Motivasjon er nøkkelbegrepet for den som  

kjemper for å overleve, og det vi tror på, gir oss den motivasjon som gjør oss til  

seierherre i en kamp der de fleste mente at vi var en opplagt taper,» sa den lokale  

Haganah-kommandanten ved Notre Dame. Her var ikke noe av yrkessoldatens  

begrensede innsatsvilje, men en klippefast beslutning om å ofre alt hvis det ble  

nødvendig, skriver Mohn.

15 år senere var Mohn på den andre siden av frontlinjen, i Baath- 

partiets hovedkvarter i Bagdad. Saddam Hussein, som bare var et ukjent partifull-

mektig i 1963, fortalte den norske utenrikskorrespondenten hva han skulle gjøre når 

han kom til makten i Irak: «Det zionistiske pakket» skulle få den skjebnen  

Hitler hadde tiltenkt det. Utgytelsene hans var for en stor del en repetisjon av det 

mest vulgære i nazi-ideologien - Alfred Rosenbergs teser blandet opp med rå trusler 

som minte om det Julius Streicher hadde servert leserne sine i SS-organet Der  

Stürmer. «Jeg tok det for gitt,» skriver Mohn, «at et land med selvrespekt aldri ville la 

en slik barbar få komme opp i toppsjiktet.»
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Saddam Hussein nådde helt til topps, og fra juli 1979 hersket han 

eneveldig i Irak som diktator. Da han lot Scud-raketter regne over Israel i 1991,  

brøt jubelen løs hos araberne, ikke bare blant irakere, men også hos jordanere og 

palestinere, i Egypt og store deler av arabernes Nord-Afrika, helt ut til Marokko.  

De hyllet krigsforbryteren Saddam Hussein som en frelser og frigjører fordi han i 

handling markerte at han ville likvidere Israel. Bedre enn noe annet avslører denne 

jubelen mange araberes avgrunnsdype hat til israelerne, skriver Mohn.  

I  Israel håpet man i det lengste at landet ikke ville bli involvert i Gulf-krigen. 

Dagboken til Knut M. Hansson fra januardagene 1991 formidler optimisme fram 

til natt til 18. januar. Da slo de første rakettene ned i Haifa og Tel Aviv. I ordknappe 

notater beskriver den norske skuespilleren angsten som kryper inn under gass-

maskene i tilfluktsrommene, men også den livlige sabbatsfeiringen i hotellets matsal i 

pausene mellom flyalarmen. «Helt utrolig. – Vi opplever en munter, løssluppen  

sabbat... For ikke mange timene siden ble vi angrepet av dødbringende raketter!», 

skriver Hansson. Han var styreleder i MIFF fra 1984 til 1988.

Israel svarte ikke på Scud-rakettene til Saddam Hussein i 1991, 

men den jødiske staten har svart på andre raketter - ikke minst fra Libanon og 

Gaza-stripen de siste årene. De militære aksjonene er møtt med sterk fordømmelse i 

Norge. Journalist Arnt Olav Klippenberg tror nordmenn «sliter med at jødene viser 

styrke». «Hvis bare jødene hadde lagt seg flate og latt seg banke, så hadde vi gått i tog 

med støtte. Nå sliter vi med å støtte et folk som har fått nok av bank og som derfor 

forsvarer seg med styrke,» skrev Klippenberg i Stavanger Aftenblad 20. januar 2007.

«Min jødiske familie har flyttet tilbake til krig og elendighet med vilje. Det samme 

har noen millioner andre jøder gjort. Jeg mener vi skylder jødene å se bak de daglige 

hendelsene, bak de flimrende nyhetene og se de lange linjene, et folk drevet på vand-

ring gjennom historien, et folk som endelig har lagt ut på den lange veien hjem.»
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General  Edmond Allenby inspiserer en æresgarde av britiske soldater i Jerusalems gamleby i 1917. (Foto: Eric Matson)
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Hvordan Jerusalem 
kapitulerte i 1917
Berit Demborg

Artikkel fra Midtøsten i fokus nr. 5/1995. Kilde: Det hebraiske universitetet i Jerusalem.

I 1917 erobret britiske styrker Jerusalem fra tyrkerne uten å løsne et eneste skudd. Ikke 
bare klarte de dette uten kamp, men de lokale myndighetene hadde til og med problemer 
med å få «erobrerne» overtalt til å ta imot kapitulasjonserklæringen. Hele syv forsøk ble 
gjort før det endelige lyktes.

Da de tyrkiske troppene trakk seg tilbake for britene i 1917, deponerte den tyrkiske 
guvernøren en kapitulasjonserklæring hos borgermesteren i Jerusalem, El-Husseini. I 
brevet erklærte han at han overgav byen til britene.

El-Husseini dro avsted tidlig på morgenen den 9. september 1917 med et lite følge 
som også omfattet den svenske fotografen Hol Larson. På veien stoppet de ved det itali-
enske sykehuset og fikk med seg et laken og en feiekost for å ha et hvitt flagg ved kapitu-
lasjonen. Så satte de av sted for å lete etter de britiske troppene.

I tur og orden forsøkte borgermesteren å levere brevet til forskjellige britiske soldater 
de møtte: 2 kokker, noen menige, to sersjanter og to artillerioffiserer, men alle nektet å ta 
imot dokumentet fordi de ikke hadde høy nok militær rang. Endelig var det en løytnant 
som fikk sendt bud til general Shea for å melde at byen hadde overgitt seg og at man 
ventet at generalen skulle komme og ta imot dokumentet.

Før man kom så langt, dukket det opp en annen general, Watson. Denne gang, i det 
femte forsøket på å overgi byen, forsøkte borgermesteren seg med litt seremoniell pomp. 
Gruppen marsjerte med det hvite flagget høyt hevet der de gikk mot generalene som tok 
imot papiret. Så gikk hele gruppen til det gamle Share Zedek-hospitalet for å drikke te.

General Shea var i mellomtiden kommet inn til Jerusalem og meddelte at han god-
tok kapitulasjonen. Da han hørte om fotografens opptak av de første forsøkene, for-
langte han at alle disse bildene skulle ødelegges. To dager etter at de britiske troppene 
hadde marsjert inn i byen, fant den syvende og endelige kapitulasjonen sted. Med stor 
pomp og prakt kom selveste general Allenby til Jerusalem hvor han leste opp et dekret 
om at en ny æra, den britiske, var begynt for befolkningen i den hellige by. Det tjener for 
øvrig general Allenby til ære at han, i ærbødighet for Den hellige by, dro inn i byen til fots 
istedenfor til hest. Fotograf Larsson var selvsagt til stede for å forevige begivenheten. 

Et enkelt av Larssons første bilder, der hvor borgermesteren forsøker å kapitulere for 
sersjanten, har overlevd. Kanskje eksisterer også noen av de andre på et støvete loft eller 
i et gammelt fotoalbum?
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Israels 
historie
Tidslinjen er utarbeidet 
av John Arne Moen og 
Conrad Myrland.

2000-1800 f. Kr.
Patriarkene Abraham, Isak 
og Jakob mottar - hver i 
sin tid - Guds løfte om 
et land. Landet, som er 
Guds, skal gis ætten til 
evig bosted. Gud leder 
Abraham til Kana’ans 
land, han reiser sitt telt i 

Hebron. Gud gir Jakob 
navnet Israel. Hungersnød 
forårsaker utvandring til 
Egypt.   

Ca 1400 
Moses leder israelittene ut 
av Egypt, og under Josva 
inntar de fedrenes løftes-

land. Samfunnet ordnes 
med valgte dommere som 
ledere. Israel blir navnet 
også på landet.

Ca 1000
Kong David erobrer 
Jerusalem og gjør byen til 
Israels hovedstad.

Zionismen i Norge  
og forholdet til Israel 

Oskar Mendelsohn

Forkortet gjengivelse av artikkelserie i Midtøsten i fokus i 1988 og 1989.  

Mendelsohn var redaktør av Jødisk Menighetsblad.

Zionistforeninger på norsk grunn har eksistert fra de første årtier av 1900-tallet. I følge 
en dansk avisomtale tidlig i århundret skal den første zionistforeningen i Oslo ha blitt til 
etter omkring 1905, etter et foredrag av den kjente danske zionist dr. med. Louis Fræn-
kel. En del av de tilstedeværende hadde tegnet seg som medlemmer av en Zionistforening 
for Kristiania, men mye tyder på at denne gruppen, og en tilsvarende som samtidig ble 
opprettet i Trondheim, innstilte sin virksomhet etter kort tid. 

I 1912 ble det derimot stiftet en zionistforening som institusjonelt består den dag 
i dag, Den Norske Zionistforening i Kristiania (navnet ble senere endret til Norsk Zio-
nistforening). Men om dette ble den eldste zionistforening i Norge som virket i et lengre 
tidsrom, kan ikke fastslås med absolutt sikkerhet, for det er opplyst i et innlegg i bladet 
israeliten (november 1918) at det var blitt stiftet en zionistforening i Trondheim før den 
i hovedstaden. Denne forening i Trondheim var enten identisk med ovenfornevnte zio-
nistiske gruppe, eller med Herzliah. 

Etter en nedgangsperiode i Oslo-foreningen blomstret den igjen opp under siste 
halvdel av første verdenskrig. Til dette bidro ikke minst en rekke utenlandske jøder som 
hadde søkt opphold i Norge under krigen. Blant dem var journalisten og forfatteren Pes-
sach Ginsburg (1894-1947), som snart ble en kjent skikkelse i den zionistiske verden, 
og kunstmaleren Elieser Berson (som stod for utsmykningen av synagogen i Bergstien). 
Et Palestina-album han utgav i 1918, var tilegnet zionistlederen Jechiel Tschlenov. Et av 
Bersons foredrag i Oslo-foreningen hadde som emne Die jiddische Kunst und der Zio-
nismus. Berson var også med i redaksjonen av bladet som zionistforeningen i Oslo utgav 
et års tid, Jødisk Tidende. Av andre aktive skal nevnes Richard Kaufmann, som senere ble 
byarkitekt i Tel Aviv. Ginsburg forlot Norge i 1918 og ble senere en meget kjent presse-
mann i Israel. Han oversatte blant annet Knut Hamsuns romaner Mysterier, Victoria og 
Svermere, Henrik Ibsens En folkefiende og dikt av Sigbjørn Obstfelder til hebraisk. 

Oskar Mendelsohn.
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960
Kong Salomo bygger det 
første tempelet.

930
Landet deles i to riker etter 
kong Salomos død: Israel 
og Juda.

720 
Israel-riket erobres av as-
syrerne. Innflytelsesrike jø-
der deporteres til Assyria, 
og assyrerkongen bosetter 
hedenske folk i Samaria.

586 
Juda-riket erobres av 

babylonerne. Tempelet 
ødelegges, storparten av 
folket føres til Babylon.

537 
De bortdrevne vender 
tilbake, det annet tempelet 
bygges. Begrenset selvstyre 
under perserne. 

333
Alexander den store legger 
landet under hellenistisk 
styre.

301 
Hellenistiske ptolemeere, 
med politisk sentrum i 
Egypt, får makten.

Utenriksminister Nils Claus 

Ihlen var til stede da zionist

foreningen i Oslo feiret  

vedtaket på fredskongressen 

om å opprette et jødisk  

nasjonalhjem i 1920.

Under første verdenskrig hadde den internasjonale zionistledelse også et hovedkon-
tor i København, og en rekke zionistledere kom for å holde foredrag i Kristiania. I disse 
årene fant det også sted et utstrakt samarbeid mellom zionistforeningen og Jødisk Ung-
domsforening. De ledende i den ene foreningen var til dels forgrunnsskikkelser i den 
andre. Da dette samarbeidet skar seg, skyldtes det til dels uenighet om ledelsen av de to 
bladene israeliten (utgitt av JUF) og Jødisk Tidende. 

Ettårsdagen for Balfour-erklæringen fra 1917 feiret Kristianiaforeningen med en 
bankett. Formannen for foreningen og de to menighetene i hovedstaden oppfordret det 
zionistiske sentralbyrået i København til å vende seg til 
den kommende fredskongressen med krav om at Pales-
tina skulle bli et jødisk nasjonalhjem, og at jøder måtte 
oppnå full likeberettigelse med andre borgere i alle land. 
Da fredskongressen i 1920 fattet vedtaket om et jødisk 
nasjonalhjem, arrangerte foreningen et festmøte. Den 
norske utenriksminister Nils Claus Ihlen og den britiske 
ambassadør i Norge var til stede. 

Deretter fulgte to passive år i foreningen, fulgt av 
fire år (1922-26) med stor aktivitet. Det klages likevel 
over at så få virkelig følte seg engasjert av zionismen. Pa-
rallelt med at situasjonen forverret seg for de tyske jø-
dene fra 1933 av, økte den zionistiske aktiviteten igjen 
i Norge. Fra midten av 1930-årene forynges styret i 
zionistforeningen i Oslo med styremedlemmer som samtidig var medlemmer av Jødisk 
Ungdomsforening, der en tiltagende zionistisk interesse nå gjorde seg gjeldende, blant 
annet ved studiesirkel om zionismens historie. I 1935 ble et nytt skandinavisk zionist-
forbund opprettet, og begge de to norske zionistforeningene ble med i dette og dannet 
også et eget forbund for Norge. I 1937 feiret Oslo-foreningen sitt 25-årsjubileum med en 
fest der nærmere 300 personer deltok. I løpet av 1930-årene hadde flere foredragsholdere 
gjestet foreningen, utenlandske og norske, blant de sistnevnte Lise Lindbæk (som hadde 
oppholdt seg en tid i Israel og skrevet en bok der hun blant annet skildret kibbutzbeve-
gelsen), Odd Nansen og Christian L. Lange. Planer om hachschara (forberedelse til og 
faglig utdannelse for arbeid i Palestina) resulterte i at foreningen i Oslo og den i Trond-
heim arrangerte et års opphold (1936-37) for hver sin chalutz fra Tyskland (som siden 
har levd og fortsatt lever i Israel). 
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198 
Selevkidiske herskere 
fra Babylonia. «Aktiv og 
misjonsbevisst hellenise-
ring.» (Abba Eban).  
Antiokus IV Epifanes 
avviser jødenes hellige 
forskrifter, vier tempelet til 
Zevs og plyndrer det.

168 
Makkabeeropprøret gir 
en uavhengig jødisk stat 
i hundre år. Tempel-
tjenesten gjenopprettes, 
men indre strid mellom 
pro-hellenister og anti-
hellenister.

68 f. Kr. 
Israel erobres av romerne.

67-70 e. Kr. 
Den jødiske krig. Keiser 
Titus ødelegger Jerusalem, 
Tempelet går opp i  
flammer. 

134 
Opprør ved Bar-Kokhba 
knuses av romerne. Jeru-
salem gjenoppbygges som 
gresk by, Ælia Capitolina, 
jødene forvises derfra, og 
jødisk religionsutøvelse 
forbys. Landet kalles Pales-
tina, etter filisterne, Israels 

Herzliah-gruppen i Trondheim blir tidligst omtalt i 1913, i det svenske organ Zi-
onisten, utgitt av det første skandinaviske zionistforbundet, stiftet samme år. Det ble 
oppgitt der at foreningen i Trondheim hadde i alt 60 medlemmer, men her som i hoved-
staden fulgte år uten større aktivitet. Først høsten 1917 lysnet det igjen for foreningen i 
Trondheim, og på et møte høsten 1918 overvar 75 mennesker et foredrag om Herzl. I et 
begeistret referat kan vi lese at det var dannet en «pionergruppe, som så snart som mulig 
vil reise til Palestina». Det var ett år etter Balfour-deklarasjonen. Den første verdenskrig 
var brakt til avslutning. Begeistringen kjølnet imidlertid fort. Vi hører ikke noe om for-

eningens virksomhet de følgende år. Personlig minnes 
forfatteren av denne artikkel en tilstelning 1. april 1925 
for å feire innvielsen av Det hebraiske universitet i Jeru-
salem samme dag. Det kan nevnes at representanter for 
Oslo Universitet var innbudt til universitetsinnvielsen i 
Jerusalem, blant annet Fridtjof Nansen. Begivenheten i 
Jerusalem ble omtalt i norsk presse. 

I begynnelsen av 1930-årene var det på ny krise i 
zionistforeningen i Trondheim. På initiativ av interes-
serte zionister ble et møte arrangert 21. mai 1933. Det 
var få uker etter at tyske nazister hadde gjennomført sin 

boikott av jødiske forretninger og bedrifter 1. april og bokbrenningene (av i første rekke 
jødisk litteratur) 10. mai. Nytt liv ble blåst inn i den stedlige zionistforening i Trond-
heim, samtidig som interessen for zionismen ble stadig mer merkbar i andre foreninger i 
byen. En rekke godt besøkte møter fulgte i foreningen utover i 1930-årene. 

Etter andre verdenskrig var den jødiske befolkning i Trondheim så desimert at det 
var uråd å få samtlige jødiske foreninger i gang igjen. Det ble til at Jødisk Ungdomsforen-
ing, der den zionistiske idé imens hadde vokst seg sterk, nedsatte et særskilt utvalg, «Ung-
domsforeningens zioniststyre». Få år etter fikk en den lokale Magbit-komite, som samlet 
inn beløp til zionistiske formål og Israel, og dermed videreførte det arbeid som Keren 
Hajesod hadde drevet tidligere. Etter få år gjenopptok også Keren Kajemet sitt arbeid. 

I Oslo lå forholdene annerledes an etter frigjøringen i 1945. Norsk Zionistforening 
ble reorganisert 4. desember 1945. Foreningen arrangerte flere møter hvor utsendinger 
fra sentrale zionistiske organisasjoner talte. Flere av disse ble intervjuet av dagspressen. 
Da staten Israel ble proklamert 14. mai 1948, arrangerte foreningen et stort møte. For-
mannen Leopold Bermann leste Israels uavhengighetserklæring, og det var talere fra ulike 

Ved utbruddet av seksdagers

krigen i 1967 meldte flere  

nord menn seg som frivillige, 

både jøder og ikkejøder. 
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fiendtlige naboer - som 
kong David beseiret så 
deres makt var brutt.
Romerne følges av  
bysantinerne. På 600-tallet 
kommer jødene i mindre-
tall i Israel. 

638 
Muslimske erobrere. 
Omayyadene (kalifene 
i Damaskus) viker for 
abbasidene (kalifene i Bag-
dad) 690. Klippe domen 
(Omarmoskeen) reises der 
Tempelets Aller Helligste 
en gang var. Relativ frihet 

for jøder og kristne veksler 
med undertrykkelse. 

1099 
Europeiske korsfarere 
inntar Jerusalem og tiltar 
seg styret av landet. Jødene 
(og muslimene) i Jerusa-
lem blir nådeløst utryddet. 

1291 
Mamelukkene (tyrkiske 
muslimer) kaster ut kors-
farerne.

1492 
Jødene forvises fra Spania, 
noen drar til Jerusalem.

jødiske organisasjoner, til og med for en fåtallig revisjonistisk gruppe som var oppstått 
innenfor foreningen (især blant nyinnvandrede fra konsentrasjonsleirene som var kom-
met til landet etter krigen). I to år utgav foreningen et stensilert meldingsblad, Nyheter 
fra Israel, med støtte av trossamfunnet og redaksjonell ledelse av foreningens formann 
Leopold Bermann. 

Etter krigen har flere foreninger og organisasjoner tatt opp zionistisk virksomhet og 
arbeidet for Israel både når det gjelder opplysningsarbeid og økonomisk bistand, derfor 
har Norsk Zionistforening i de senere år bare sjelden arrangert egne medlemsmøter. 
I 1950-årene fikk foreningen i stand enkelte studiesirkler. Den har vært medarrangør 
av større sammenkomster og ved aksjoner for Israel ved visse inntrufne begivenheter, 
blant annet i forbindelse med feiringer av israelske jubileer. Foreningen har ytet teknisk 
bistand til personer som har villet slå seg ned i Israel. 

Under Israels frigjøringskrig i 1948-49 ville mange av dem som var kommet til 
Norge i 1947 og 1948 gjøre en innsats i de militære kampene som da oppstod. Disse ble 
samlet i en helseleir på JUFs hytte i Bærum. De skulle drive fysisk trening, senere også 
skyteøvelser. En del av deltakerne, visstnok 21, ble deretter sendt til andre land for videre 
opplæring og trening. Også ungdommer født og oppvokst i Norge, meldte seg som frivil-
lige. Ved utbruddet av seksdagerskrigen i 1967 meldte flere seg som frivillige, både jøder 
og ikke-jøder. De frivillige som ble sendt til Israel, ble satt inn i humanitær innsats. 

En viktig del av arbeidet for zionistiske formål ble innsamlinger gjennom Keren 
Kajemet (Jødisk Nasjonalfond) og Keren Hajesod (Fellesinnsamlingen for Israel). Innsam-
linger til Keren Kajemet ble satt i gang på norsk grunn få år etter at zionistiske foreninger 
var opprettet her. I bladet israeliten for 1917 nevnes i et referat fra Norsk Zionistforening 
to kvinner som er medlemmer av KKL, og året etter ble det valgt en KKL-komite i Oslo 
bestående av fem medlemmer. I Trondheim var det lenge en enkeltperson som ble den 
utrettelige talsmann for dette fondet, John Jacobsen (senere også virksom for KKL i 
Oslo). Samme år Keren Hajesod ble opprettet på internasjonal basis (1921), ble en inn-
samlingsaksjon gjennomført i Norge.  

Ut fra en økonomisk betraktning har nok Keren Hajesod-fondet vært viktigst. Ved 
den første aksjonen i Norge i 1921 ble det tegnet til dels store bidrag, ikke minst i Trond-
heim, men ikke alle maktet senere under de vanskelige økonomiske år som fulgte etter 
høykonjunkturen, å betale inn det de hadde lovet i bidrag. Nye aksjoner fulgte i 1920- og 
30-årene, men beløpene sank etter hvert sterkt. Det er disse aksjoner som etter krigen er 
blitt overtatt av Magbit-komiteene, «Den forente jødiske appell». 
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1517 
De tyrkiske osmanene 
regjerer landet fra Damas-
kus og Beirut. Vanstyre, 
synkende folketall frem 
mot 1800-tallet.

1882-1903 
Første aliyah (innvand-
ring), fra Russland.  
Europeiske konsulater 
etableres i Jerusalem. 
 
1896 
Den ungarsk-østerrikske 
jøde og journalist Theodor 

Herzl utgir boken Jøde-
staten. 

1897 
Første internasjonale zio-
nistkongress i Basel, Sveits.

1904-1914 
Andre aliyah, etter  
pogromer i Kisjinjov.

1909 
Første kibbutz grunnlegges 
i Israel: Deganya.

Men det var Keren Kajemet som kom til å representere zionismen i hverdagen, ikke 
minst ved den blå bøssen som fantes og fortsatt finnes i de fleste jødiske hjem. Atskillige 
husmødre hadde for skikk å legge noe i den før det ble sabbat i huset. Den minnet om 
gjenoppbygningsarbeidet i Palestina. Støtte til Keren Kajemet er også gitt ved treplan-
ting, en virksomhet som atskillige - og ikke bare jøder - har vist å verdsette. Trær plantes 
ved åremålsdager og ved andre begivenheter. Skoger og lunder er blitt plantet for å hedre 
mennesker som har gjort seg fortjent til det på ulike områder. 

Støtte til jødiske institusjoner ytes også gjennom andre innsamlinger og arrange-
menter. Viktig er arbeidet som WIZO-foreningen (Woman International Zionist Orga-
nization) driver, for opplysning og sosial virksomhet. WIZO-gruppene i Norge oppstod 
etter 1930, først som grupper, senere som foreninger. Etter krigen ble de sluttet sammen 
med de eksisterende jødiske kvinneforeningene, som i 30 år hadde drevet sosial virk-
somhet. Den første WIZO-gruppen ble stiftet få dager etter et besøk av en kvinnelig 
foredragsholder fra Israel i 1931 i Oslo og Trondheim. Temaet for foredragene var den 
moderne jødiske kvinne. De fleste i Oslo som sluttet seg til WIZO, var samtidig med-
lemmer av Mosaisk Kvinneforening. I 1937 ble gruppen organisert som egen forening. 
Etter krigen samarbeidet de to kvinneforeninger, og i 1947 ble det vedtatt å slå sammen 
de to foreningene. 

I Trondheim utviklet WIZO seg sist i 1920-årene fra en gruppe unge kvinner som 
utgjorde en selskapsklubb, Kedima. Omkring 1930 ble virksomheten organisert i fastere 
former. Fra 1934 av tok den opp zionistarbeid, og foreningen gikk inn i den internasjo-
nale zionistiske kvinnebevegelsen, og gruppen ble til WIZOKEDIMA, den samarbeidet 
med Jødisk Kvinneforening og gikk også opp i denne etter krigen. 

Etter krigen er en jødisk ungdomsorganisasjon, B’nei Akiva, blitt dannet med sterk 
tilknytning til de zionistiske ideer og til jødisk religion. Gruppen startet sin virksom-
het i Oslo høsten 1956 og har siden 1958, da gruppen ble organisert som en forening, 
samlet mange barn (fra 9-års-alderen av) og ungdommer, fordelt på 2-3 grupper etter 
alder, i enkelte år opptil 50 medlemmer. De samles som regel en gang i uken, og deltar 
hyppig på leirer, oftest på skandinavisk grunnlag. Tidvis har en slik gruppe også eksistert 
i Trondheim. Jødisk Ungdomsforening i Oslo har fått en ny underavdeling for idrett, 
Maccabi, som er med i den internasjonale Maccabi-bevegeisen. 

Midler er også blitt samlet inn til barne-aliyah (støtte til barns emigrasjon til Israel 
og hjelp der til barna). Det skjedde i Trondheim 1934-36 gjennom en enkeltperson, i 
Oslo gjennom en egen forening i 1930-årene. I 1955 ble Norsk-Israelsk Barnehjelp kon-
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1917 
Britene inntar Palestina 
under 1. verdenskrig, og 
avgir Balfour-erklæringen 
om opprettelse av et 
«jødisk nasjonalhjem» 
innenfor det gamle Israel. 
Tredje aliyah - videreføring 
av den andre innvandring.

1920 
Arabiske opptøyer i 
Jerusalem. Arbeiderorga-
nisasjonen Histadrut og 
forsvarsorganisasjonen 
Haganah opprettes.

1921 
Britene skiller ut Trans-

jordan fra mandatområ-
det. Arabiske opptøyer.

1922 
Folkeforbundet ratifiserer 
det britiske Palestina-
mandatet (San Remo). 
Churchills Hvitbok: 
Transjordan blir emirat 

- jøder forbys bosetning. 
Jødisk innvandring til 
Palestina begrenses.

1925 
Fjerde aliyah - også kalt 
«Grabski aliyah» etter 
en polsk minister som 
innførte høye skatter.

stituert. Til stiftelsesmøtet møtte også en representant for den norske avdeling av Redd 
Barna. I 1964 mottok Barnehjelpen en større testamentarisk gave etter dr. Volo på over 
400.000 kroner. I årene 1949-50 drev Europahjelpen i samarbeid med jødiske organi-
sasjoner Grefsrud-leiren ved Holmestrand hvor til sammen 400 barn (opprinnelig) fra 
Nord-Afrika ble plassert for et åtte måneders opphold, fikk fysisk hjelp og opplæring ved 
israelske lærere for sin fremtidige tilværelse i Israel. Forstander for leiren var Mathilde 
Oftedal Broch. Da flyet med en av transportene styrtet på Hurum-landet høsten 1949, 
omkom flyverne, hjelpepersonalet og 27 av de 28 barna ombord. Bare en overlevde, 
Isac Allal. «Arbeiderbladet» satte i gang en innsamling for å bygge en norsk landsby i 
Israel, Moshav Norvegia. Innsamlingen innbrakte over 0,5 millioner norske kroner pluss 
20.000 dollar fra amerikanske jøder. Isac Allal vokste opp i denne moshaven. På ulykkes-
stedet reiste speidere fra en tropp på Romerike et minnesmerke i 1961. 

De første norske jøder i Israel

De første norske jøder som slo seg ned i Palestina, var Hanna og Fillip Mendelsohn med 
sine to mindreårige sønner våren 1937. Deres historie viser kontinuiteten i utviklingen 
av det jødiske samfunnet i Israel. 

Familien Mendelsohn bygde opp, sammen med en del jøder fra Tyskland, et nytt lite 
samfunn fra grunnen ute på Saronsletten. Kfar Shmaryahu på opprinnelig omlag 20 km 
nord for Tel Aviv. Mange av de tyske nybyggerne hadde 
vært akademiske yrkesutøvere, men de tyske bestemmel-
ser om utførsel av midler skapte mange vanskeligheter 
for jøder fra Tyskland. Kolonisasjon i Palestina betydde 
en helt ny tilværelse og arbeidssituasjon i starten. Det 
fikk alle også erfare i Kfar Shmaryahu. Så å si samtlige 
måtte skifte yrke. 

Mange nordmenn har i årenes løp gjestet Kfar Sh-
maryahu for å besøke nybyggerfamilien fra Norge, som 
fremdeles bor i det huset de bygde da de var kommet hit. 
Innvandrerne måtte den gang selv delta i mangt uvant 
håndverk for å reise sine hjem, bygge hønsehus og andre hus for dyrene, skape områder 
for grønnsaksdyrking, plante trær og samtidig tenke på beskyttelsestiltak, enda forhol-
det til det nærmeste arabiske naboskapet stort sett var godt. Flere fra Kfar Shmaryahu 
deltok så vel i de forsvarsstyrker som ble satt opp, og tjenestegjorde til dels sammen med 

Familien Mendelsohn bygde 

opp, sammen med tyske jøder, 

et nytt lite samfunn fra  

grunnen ute på Saronsletten.
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1929 
Stormuftien av Jerusalem, 
Amin al Husseini, leder 
angrep på jøder i Jerusa-
lem, Hebron og Safed. I 
Hebron er tusen års fred 
brått slutt, overlevende 
jøder jages bort og byen 
holdes «jøderen» til 1967.

1930 
Storbritannias Labour-
regjering foreslår arabisk 
overoppsyn i Palestina. 
Planen avverges ved sterk 
motstand både fra verdens 
jøder og fra britiske 
politikere.

1930-1939 
Femte aliyah. Rekord-
innvandring i 1935 
med 62.000 jøder, totalt 
145.000.

1936 
Arabisk revolt. Krever 
stans i jødisk innvandring.

1939 
Ny Hvitbok fra Stor-
britannia hindrer jødisk 
immigrasjon. Kjøp av land 
nærmest forbys jøder.

1940-1945 
Hitler kontrollerer  
Middelhavet, britene vil 

de engelske styrker utenfor Palestina, men også i arbeidet for å bringe «illegale» jødiske 
flyktninger i land. 

Mange av innbyggerne ble jordbrukere. Noen drev med fruktdyrking, andre med 
hønseavl, delvis på kooperativt grunnlag når det gjaldt innkjøp til driften og avsetning av 
produktene, men hver eide sitt jordstykke og sitt hus. Og felles institusjoner ble utviklet, 
samfunnshus ble bygd, rom til synagoge, likeledes skolehus, barnehage ble innredet, 
veier bygd gjennom landsbyen (hovedveien Tel Aviv - Haifa går utenom Kfar Shmaryahu 
langs vestsiden av landsbyen). Fra sitt første besøk hos familien i Kfar Shmaryahu i 1954 
minnes forfatteren hvordan en vandring langs de lite trafikkerte veiene inne i landsbyen 
til like ble til en musikalsk opplevelse. Levende klassisk musikk strømmet ut fra mer enn 
ett hus, bare forstyrret av hunder som gjødde og varslet om at her beveget noen seg som 
dyret ikke kjente. Siden den gang har Kfar Shmaryahu utviklet seg. Bortsett fra hundene, 
ingen larmende gater, men hyggelige asfalterte veier. Et butikksentrum har utviklet seg, 
med butikker av ulike slag, gamle og enkle side om side med mer luksuriøse og raffinerte, 

Professor Chaim Weizman 

hilser på bosettere i Kfar 

Shmaryahu i desember 

1937. I denne bosetningen 

slo de første jødiske immi-

grantene fra Norge seg ned. 

(Foto: Zoltan Kluger, GPO)
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stenge Palestina for jøder 
og lovfester strenge restrik-
sjoner. Jødisk folketall i 
landet øker likevel, takket 
være illegal immigrasjon.

1947 
FNs delingsplan for 
restene av det britiske 

mandatområdet. Arabiske 
opptøyer innleder borger-
krig i Palestina.

1948 
Staten Israel proklame-
res 14. mai. Omkring 
700.000 arabere flykter i 
løpet av krigen. Fem land 

invaderer Israel. Jordan 
okkuperer Yesha (Judea 
og Samaria), som deretter 
styres fra Amman. I årene 
som følger flykter over 
900.000 jøder fra arabiske 
land, de fleste til Israel. 
 

1949 
Våpenhvileavtaler. Israel 
trekker seg tilbake fra Sinai 
og Gaza, første gang.

1950 
Knesset vedtar «Tilbake-
vendingsloven», som gir 
jøder bosetningsrett.

bankfilialer, apotekutsalg og enkle små, intime restauranter. En rekke sosiale innretnin-
ger er kommet til, gamlehjem og steder for sportsutøvelser, svømmebasseng (innbygd i 
vinterhalvåret), lokaler for kultur- og foreningsvirksomhet, rideskole, kontorer for lege 
og tannleger (noen av dem fortsatt drevet av noen av de eldste med yrkesutdannelse fra 
Tyskland, som de har tatt opp her). Etter hvert er landsbyen blitt utvidet, noen av de før-
ste husene har måttet vike for nye vakre hus, preget av moderne arkitektur og omgitt av 
velstelte hager. En høy boligstandard er utviklet som tyder på velstand hos flere familier. 

En vakker engelskspråklig skole trekker hver dag mange barn fra nærliggende kom-
muner til Kfar Shmaryahu. Lengst nord i «byen» finner en gravlunden. Antallet graver 
har økt sterkt det siste tiåret. Tallet på dem som opprinnelig utgjorde nybyggerne i Kfar 
Shmaryahu er synkende. De tilhører nå besteforeldregenerasjonen, noen er endog blitt 
oldeforeldre. Og fortsatt hører man ved siden av hebraisk noen som gjør bruk av sitt 
opprinnelige tyske «morsmål».

Noen av de første norske jødene som dro til Palestina etter andre verdenskrig var 
Henriette Samuel, enken etter Oslo-menighetens rabbiner, med tre barn og Herman 
Florence. Fra Trondheim dro familien Isak Paltiel og Bjørn Dworsky. Av den store immi-
grantgruppe som kom til Norge i 1947 og 48, forlot 151 Norge i juni 1949 for å slå seg 
ned i Israel, samt den gruppen som hadde forlatt Norge året før, for å være med i Israels 
frigjøringskrig. Siden 1950 til midten av 1980-tallet har omtrent 50 jøder fra Norge 
slått seg ned i Israel, mange av dem yngre mennesker. Noen av dem hadde opprinnelig 
tenkt seg et års opphold der, men enkelte av disse og andre har utdannet seg videre ved 
israelske læreanstalter og i noen utstrekning er dette skjedd med delvis støtte fra utdan-
nelsesfond eller andre fond som trossamfunnet i Oslo forvalter. Andre er forblitt i Israel 
etter fullendt utdannelse. 

Israelere har i årenes løp kommet andre veien. En ung chalutz (ung jordbruksarbei-
der) fra Litauen som hadde dratt til Palestina i 1891 for å være med i arbeidet for ny-
dyrkning, måtte etter mer enn to års opphold der forlate landet på grunn av en klimatisk 
betinget sykdom som han pådro seg. Han slo seg ned i Trondheim. Da menigheten i 
Trondheim i 1927 ansatte en ny religiøs leder, var dette en mann som var født og vokst 
opp i Tiberias, og deretter hadde fått sin utdannelse i Litauen, A. I. Jacobsohn. Etter at 
Israel ble selvstendig stat, har flere israelere funnet veien til Norge, noen av dem hadde 
eller har senere giftet seg med norske borgere. En menighetsstatistikk for 1977 viste at 29 
av 720 personer tilsluttet menigheten i Oslo, var født i Israel.
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Israels trange fødsel
Albert Henrik Mohn

Artikkel fra Midtøsten i fokus, nr. 2/1993.

Israelske politioffiserer i korte khakibukser og med britiske uniformsluer førte oss bort 
til passkontrollørene på flyplassen mellom Haifa og Tel Aviv. De holdt til i en brakke der 
alle vinduene var blåst bort. 

- Arabiske granater, sa en av politioffiserene, og gjorde et kast med hodet mot vindu-
ene.

- Når? spurte jeg.
- For vel en time siden.
Det var vel tre måneder siden staten Israel var blitt til. På den nye statens fødselsdag, 

14. mai 1948, hadde tropper fra Egypt, Syria, Libanon og Irak angrepet Israel, for, som 
araberlederne sa, «å kaste jødene på havet». Svært få militære eksperter trodde at Israel 
ville overleve, for araberne var totalt overlegne når det gjaldt antall divisjoner, kanoner, 
stridsvogner og fly. Men ikke desto mindre hadde israelerne holdt stand, og de hadde 
tilføyd angriperne sviende nederlag. Hvordan var dette mulig? Hadde israelerne et hem-
melig våpen? Det var noen av de spørsmål jeg ville forsøke å finne svar på i løpet av 
oppholdet i Israel. 

Noen dager senere startet vi på turen til Jerusalem. Den gode asfaltveien fulgte til å 
begynne med den ruten korsfarerne hadde tatt for noen hundre år siden. Men de hadde 
ikke sett traktorpløyde åkrer og langstrakte appelsinplantasjer. Men vel en kilometer 
lenger fremme tok idyllen slutt. Foran oss lå Latrun, okkupert av araberne, og vi måtte 
forlate hovedveien og kom inn på en provisorisk vei, full av humper og hull. Sjåføren 
reduserte farten til ti kilometer i timen for ikke å brekke en aksling. 

Fra den ødelagte araberlandsbyen Bidjiz hadde vi utsikt til politistasjonen i Latrun, 
et av arabernes militære hovedkvarter. Til høyre for det lå det katolske klosteret i Latrun. 
Ute i den store klosterhagen bevegde noen hvite skikkelser seg, munker som stelte frukt-
trær og grønnsaker. For at israelerne og araberne ikke skulle oppfatte munkene som 
snikskyttere, hadde de byttet ut de brune kappene med hvite kitler. 

Etter Bidjiz ble det brattere. Vi fulgte israelernes Burmavei, en primitiv og provi-
sorisk omkjøring opparbeidet i all hast da araberne nesten lyktes i å isolere Jerusalem. 

1955-1957 
Suez-krisen. Egypt får 
våpen fra Sovjet. Økende 
terror mot Israel fra Gaza. 
I samråd med England og 
Frankrike rykker Israel inn 
i Sinai og frem til Suez-
kanalen. Våren 1957, pres-
set av USA, trekker Israel 

seg ut fra Sinai og Gaza for 
annen gang. FN-styrker 
stasjoneres i Sinai.

1967 
Seksdagerskrigen 
14. mai: Egypts president 
Nasser dirigerer 90.000 
soldater til Sinai. 

18. mai: Nasser beordrer 
FN-styrkene ut av Sinai. 
22. mai: Egypt stenger 
Tiranstredet for trafikk til 
Israel, sjøveien til Asia og 
Afrika er blokkert. 
30. mai: Jordan går i 
militærallianse med Egypt 
mot Israel. 

4. juni: Irak slutter seg 
til alliansen, og landene 
erklærer krig mot Israel. 
5. juni: Israel angriper 
Egypt, og blir selv angre-
pet av Jordan og Syria. 
Seks dager senere har Israel 
vunnet krigen. 
Jerusalem erklæres som 

Albert Henrik Mohn (1918-

1999) var en norsk forfatter 

og journalist, kanskje mest 

kjent fra BBCs sendinger 

til Norge under andre 

verdenskrig, samt som 

utenrikskorrespondent, 

blant annet i NRK.

(Kilde: Bergen Byarkiv)
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Israels «evige og udelelige» 
hovedstad. 

1968-1970 
Utmattelseskrig. Stadige 
terrorangrep fra palestina-
arabiske styrker. Egypt 
innleder artilleriduell over 
Suezkanalen. 

1970 
PLO klarer nesten å styrte 
kong Hussein av Jordan. 
Den jordanske legion 
retter kraftig motangrep 
mot flyktningeleirene. 
PLO kastes ut av Jordan, 
men finner ny base i Sør-
Libanon.

1973 
Yom Kippur-krigen. Syria 
og Egypt angriper 6.  
oktober på jødenes  
forsoningsdag, mens  
israelere flest er i  
synagogene. Kampene 
avsluttes 24. oktober, med 
total israelsk seier.

1974 
Avtaler om troppe-
adskillelse mellom Israel, 
Egypt og Syria.

1977 
Egypts president Anwar al-
Sadat reiser til Jerusalem, 
og taler i Knesset.

Sjåføren, som i likhet med så mange israelere var reservist i hæren og måtte regne med å 
bli innkalt når som helst, hadde kjempet i dette området og fortalte villig. Men plutselig 
avbrøt han seg selv og sa: 

- Forbered deg på noe du aldri glemmer. 
Vi rundet en sving og stoppet. Rett foran oss på det blekrøde fjellet glitret morgen-

solen i kupler og spir, imponerende byggverk, monumentale manifestasjoner på at men-
nesket ikke lever av brød alene. nesten uvirkelig, som et Fata Morgana. 

- Jerusalem! sa sjåføren, lavt og andektig. 

Egypt bombet Tel Avivs sentralbuss-stasjon 15. mai 1948, dagen etter Israels uavhengighetserklæring. (Foto: Frank Shershel, GPO)
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1979 
Camp David-avtalen  
mellom Egypt og Israel - 
historiens første fredsslut-
ning mellom et arabisk 
land og Israel. Israel for-
later Sinai og diplomatiske 
forbindelser opprettes. 
Nobels fredspris til  

president Sadat og  
statsminister Begin.

1982 
Israel går inn i Libanon, 
PLO kastes ut. Presset av 
FN trekker Israel seg ut 
igjen i 1983, men etablerer 
sikkerhetssone i sør.

1987 
Arabiske opptøyer -  den 
første intifadaen - på Vest-
bredden og i Gaza.

1988 
PLO presses til en  
uttalelse for Israels rett til å 
eksistere.

1990 
Irak annekterer Kuwait, 
støttet av blant annet PLO 
og Jordan.  
 
1991 
Under USAs ledelse befris 
Kuwait. Israel angripes av 
Irak - avstår fra gjengjel-

Plutselig og brutalt ble stemningen ødelagt. Det smalt fra en ås okkupert av Jor-
dans arabiske legion, og et øyeblikk senere slo en granat ned i utkanten av Den hellige 
stad. En svart røyksøyle reiste seg. Igjen smalt det, og det varte ikke lenge før det sto en 
rekke svarte røyksøyler foran de hvite bygningene. Inne i byen begynte et maskingevær å 
hakke, og en mitraljøse blandet seg inn i den dystre konserten. 

Om ettermiddagen tok en israelsk offiser meg med til israelernes mest fremskutte 
militære støttepunkt i Jerusalem, «Notre Dame», tidligere et hospital drevet av en fransk 
nonneorden. De siste to hundre meterne gikk gjennom en bydel sterkt krigsskadd og 
helt tømt for sivilister. 

- La meg gå foran. Det kan være landminer her, sa 
den israelske kapteinen. Han var i uniformsbukse og 
amerikansk militærskjorte, i beltet hadde han en pistol 
fabrikkert i Tsjekkoslovakia, og i hånden holdt han en 
Zeiss-kikkert han hadde tatt fra en tysk major under 
slaget om Monte-Cassino i Italia under andre verdens-
krig. Der hadde han vært i en polsk brigade under britisk 
kommando. Gjennom en ødelagt bygning kom vi vel 
ut ved St. Paul-gaten. På tvers av den gikk det en skyt-
tergrav. 

- Vi får åle oss gjennom denne skyttergraven, for 
arabiske skarpskyttere knaller på alt de får øye på her, sa offiseren og la seg ned på alle 
fire. 

På den andre siden lå restene av en kafé, tom og utbrent. Skiltet med «tea and cakes» 
var gjennomhullet av kuler. Den eneste lyden som brøt stillheten, kom fra skiltet. Det 
svaiet lett i brisen og ga fra seg en tørr, skurrende lyd. 

Som en kile stakk «Notre Dame» seg inn i ingenmannsland. Store hull i noen av 
veggene fortalte at araberne brukte tungt skyts her. I kapellet hadde en granat revet hodet 
av en Jomfru Maria-statue og forårsaket store ødeleggelser. Bak kapellet lå det som hadde 
vært den største sykesalen. Nå var den forlegning for en israelsk tropp. Noen soldater 
spilte sjakk, andre skrev eller barberte seg, og i et hjørne satt en ungdom og spilte fløyte. 
Den enkle, sørgmodige melodien fylte den improviserte kasernen uten å vekke dem som 
snorket. 

Kommandanten, en firskåren kar i midten av trettiårene, hadde et eget rom som var 
kontor, sjefsmesse og soveværelse. 

Inne i byen begynte et  

maskingevær å hakke, og en 

mitraljøse blandet seg inn i 

den dystre konserten. 
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delse. USA får tillit hos 
flere arabiske regimer. 
Fredssamtaler i Madrid 
mellom Syria, Jordan,  
Libanon og Israel, med 
PLO til stede. Palestina-
arabiske grupper svarer 
med terror mot jøder og 
moderate arabere.

1993 
Israel opphever forbudet 
mot kontakt med PLO. 
Hemmelige forhandlinger 
ved hjelp av norsk diplo-
mati fører til Oslo-avtalen, 
en rammeavtale som 
under tegnes av statsminis-
ter Rabin og PLOs leder 

Yasser Arafat i  
Washington 13.  
september. Flere arabiske 
land avbryter boikott.

1994 
Kairo-avtalen setter 
konkrete rammer for 
palestinsk selvstyre.

1995 
Statsminister Yitzhak 
Rabin blir myrdet. 
Shimon Peres overtar som 
statsminister.

1996 
Benjamin Netanyahu, 
Likud, blir statsminister. 

David Ben Gurion tørker svetten like før han erklærer Israel som en uavhengig stat 14. mai 1948. Foto: Frank Shershel, GPO.
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Det palestinske selvstyret 
blir gradvis utvidet.

1997 
Plan for endelig fredsavtale 
fra Arbeiderpartiets Yossi 
Beilin og Likuds Michael 
Eitan vekker sterk strid i 
Israel. Palestinerne avviser 

forslaget. Omfattende 
indre terror og lovløs-
het under det palestinske 
selvstyret dokumenteres 
av menneskeretts-
organisasjoner.

1999 
Arbeiderpartiets Ehud 
Barak danner samlings-
regjering. Utenlandske 
investeringer i Israel øker. 
Over 90 prosent av den 
palestinske befolkningen 
kommer under PLOs 
styre.

2000 
Israel tilbyr palestinerne 
kontroll over de arabiske 
delene av Gamlebyen i  
Jerusalem, hele Gaza-
stripen og omkring 95 
prosent av Vestbredden. 
Israel åpner også for for-
handlinger om  

- Jeg er Sabra, sa han da jeg spurte ham hvor han kom fra. Han registrerte at jeg ikke 
hadde en anelse om hva en Sabra er, og la til: 

- Sabra er en som er født i det som i dag heter Israel. 
- Hva er du i det sivile liv? spurte jeg. 
- Universitetslærer i litteratur. Jeg har tatt doktorgraden på Upton Sinclair om so-

siale brytninger i det amerikanske samfunn. 

Kvinnelige soldater marsjerer i en militærbase under Israels uavhengighetskrig. (Foto: Zoltan Kluger, GPO)
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Tempelhøyden. Yasser 
Arafat avslår imidlertid 
under Camp David- 
forhandlingene. 
I slutten av september 
starter Arafat og  
palestinske terrorgrupper 
den andre intifadaen. 

2001 
Statsminister Ehud Barak 
taper stort i statsminister-
valget 6. februar, og Ariel 
Sharon inntar regjerings-
kontorene som leder for 
en bred samlingsregjering, 
med Likud og Arbei-
derpartiet som førende 

partier. Sharon nekter 
å forhandle under ild, 
og gjennomfører tøffere 
militære offensiver mot 
terrorismens infrastruktur 
på Vestbredden og Gaza.
Palestinske terrorister 
gjennomfører hundrevis av 
angrep hver måned. 

2002 
Kraftig terrorbølge i den 
jødiske påskehøytiden. 
Bare i løpet av mars 
måned blir 125 israelere 
drept. Israel svarer med 
anti-terror offensiven 
«Operasjon Beskyttelses-
mur». Yassir Arafat blir 

Han tok meg med opp på taket. Vestover hadde vi en glimrende utsikt over Den 
nye by, og gjennom et skyteskår i den to meter høye muren av sandsekker mot øst så vi 
den delen av Jerusalem araberne holdt. Gaten rett under oss og langs «Notre Dame» var 
absolutt tom. Den gikk parallelt med muren rundt Den gamle by. 

Den lave ettermiddagssolen ga kirken på Golgata et gyllent lys og glødet i domen 
over Al-Aqsa-moskeen, bygd på haugen der profeten Muhammed skal ha steget til him-
mels. Ingen av de praktfulle bygningene var skadd nevneverdig. 

- Der er Klagemuren, vestveggen av tempelet, sa kommandanten og pekte mot noe 
rødbrunt, og han fortsatte: 

- Vest for Klagemuren var det noen harde trefninger mellom Den arabiske legion 
og oss. Tempelet ble jo i sin tid ødelagt av romerkeiseren Titus, men før ødeleggelsene 
var fullbyrdet, kastet yppersteprestene tempelnøklene i været og ropte: «Gud, fra nå av 
er du nøklenes vokter». Og en stor hånd strakte seg ut av en sky og tok nøklene. Da 
den arabiske legion presset på og truet med å likvidere oss, kom en av de eldste og mest 
respekterte rabbinere og fortalte at Gud hadde levert nøklene tilbake. Det ga oss akkurat 
den oppmuntring vi trengte. 

Kommandanten fortalte flere lignende ting. Det klarla at han fullt og fast trodde 
at Den allmektige var på israelernes side. Uten tvil øket det slagkraften hans og styrket 
evnen til å holde ut. Her var ikke noe av yrkessoldatens begrensede innsatsvilje, men en 
klippefast beslutning om å ofre alt hvis det ble nødvendig. 

Bibelen forteller at Jerikos murer falt da jødene blåste i basuner, og kommandanten 
mente at det samme hadde gjentatt seg under slaget om Haifa. Den eneste forskjellen var 
at det ved Haifa ikke ble brukt basuner men, høyttalere som informerte araberne om at 
det beste de kunne gjøre, var å kapitulere. 

Han tente en sigarett, så ransakende på meg og sa: 
- Jeg vet at dere journalister tror beretningen om Jerikos murer og Jerusalems nøkler 

bare er myter. 
Men glem ikke at hvis du vil finne realitetene i Israels gjenfødelse, må du regne med 

disse såkalte mytene. For det springende punkt er ikke om våre oppfatninger holder 
vitenskapelig mål. Det sentrale er at våre uvitenskapelige oppfatninger har vært og er en 
verdifull erstatning for kanoner og stridsvogner vi mangler. Motivering er nøkkelbegre-
pet for den som kjemper for å overleve, og det vi tror på, gir oss den motivasjon som gjør 
oss til seierherre i en kamp der de fleste mente at vi var en opplagt taper.
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isolert i Ramallah.
Daglig blir israelske sivile 
og militære mål angrepet, 
totalt blir 453 drept. 
Israelske motoffensiver 
begynner imidlertid å 
redusere den palestinske 
terrorkapasiteten.

2003 
Ariel Sharon danner ny 
regjering i koalisjon med 
sentrum- og høyrepartier.
USA og allierte inntar 
Irak. I de palestinske 
områdene blir det avholdt 
demonstrasjoner til støtte 
for Saddam Hussein. 

Sharon snakker om 
«smertefulle kompromis-
ser». Det vokser frem en 
ny politisk enighet i Israel. 
Moderat venstreside innser 
at det ikke finnes noen 
arabisk partner for ekte 
fred. Moderat høyreside 
innser at Israel ikke på 

lang sikt kan styre den 
arabiske befolkningen på 
Gaza-stripen og Vestbred-
den. 30. april 2003 pre-
senterer USA, EU, FN og 
Russland sin diplomatiske 
plan, «Veikartet for fred». 
Aksepteres av Israel med 
noen reservasjoner.

Et minne fra våren 1948
Per Eliassen 

Artikkel fra Midtøsten i fokus, nr. 3/1993.

Jeg har lest innlegget til utenrikskorrespondent Albert Henrik Mohn, «Israels trange fød-
sel». Av innlegget ser jeg at han var i Israel vel tre måneder etter at Israel ble proklamert 
som selvstendig stat, altså for temmelig nøyaktig 45 år siden. 

Det var et meget interessant stykke, og jeg lurer på det samme som Mohn; hvordan 
kunne israelerne klare å stå imot presset fra sine fiender både innenfor og utenfor den 
nye statens grenser. 

Selv var jeg i landet første gang i april 1948 - altså like før landet ble selvstendig. 
Forklaringen på hvordan befolkningen klarte å stå imot presset var nok ganske en-

kelt på grunn av innbitt motstand fra hele folket. Det var ingen vei tilbake, og hold-
ningen syntes helt klar: Vi må holde ut med det vesle vi har, til vi får flere folk og mere 
forsyninger. Forsyningene kom med skipslaster fra blant annet USA, og immigrantene 
strømmet på med skip fra nærliggende land. Selv var jeg ombord i det norske skipet M/S 
«Elin Horn» av Bergen, som losset nødhjelp fra USA. Vi var der hele påsken. 

Den jødiske lossegjengen hadde heller små erfaringer som sjauere, de var fra alle 
samfunnslag og yrkesgrupper, men med god hjelp fra skipsmannskapene gikk det likevel 
bra. Og iveren var det ikke noe å si på. «Fem minutt» eksisterte ikke, men klokken 16.00 
var det slutt. Sjauerne måtte komme seg ut av havneområdet før det ble mørkt, for da 
begynte snikskytingen. Selv måtte vi da holde oss borte fra forskipet. 

På land lå det fortsatt engelske soldater som ventet på å bli skipet tilbake til England, 
og på styrbord side av oss lå en britisk jager som hadde eskortert oss fra Tel Aviv til Haifa. 
Gjennom hele natten slapp soldater fra jageren håndgranater i vannet, for å holde even-
tuelle sabotører borte. Dette ble vi ikke informert om på forhånd, slik at da den første 
gikk av i 24-tiden den første kvelden, var vi sikre på at vi var torpedert. Hele mannskapet 
stormet til rekka og lyste i sjøen med lommelykter. Der så vi en liten båt med marinegas-
ter, som kunne fortelle at dette var en nødvendig foranstaltning mot terrorisme. 

Ute på reden lå et gammelt fartøy fra Kypros. Det kunne være på omkring 2.000 
tonn, og for oss syntes det som om det var et fangetransportskip - med høye piggtråd-
sperringer langs hele rekka. Av marinegastene fikk vi imidlertid høre at det var illegale 
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2004
Fangeutveksling
mellom Israel og  
Hizbollah i januar. 
Finansminister Benjamin 
Netanyahu gjennomfører 
reformer som gjør den 
israelske økonomien mer 
markedsorientert.

USAs president George 
W. Bush slår fast at de 
palestinske flyktningene 
ikke kan vende tilbake til 
Israel. 
Med hjelp av sikkerhets-
barrieren, israelske arrest-
operasjoner og annen anti-
terror aktivitet reduseres 

terroren fra Vestbredden 
ytterligere.
Vindsurferen Gal Fried-
man vinner Israels første 
gullmedalje i OL i Athen.
11. november dør PLO-
leder Yasser Arafat på et 
sykehus i Paris.

2005
8. februar møter Sharon 
den nye PA-formannen 
Mahmoud Abbas i Egypt.
Abbas følger ikke opp med 
å avvæpne terrorgrupper, 
slik PA er forpliktet til 
etter Oslo-avtalen.
12. september ruller det 

Leir for jødiske flyktninger som ble drevet bort fra sine hjem i utkanten av Jaffa på slutten av 1947. Araberne i mandatområdet Palestina 

startet terror mot jøder like etter FNs delingsvedtak i slutten av november 1947. (Foto: Zoltan Kluger, GPO)

jødiske immigranter som var arrestert og som ikke fikk komme i land. Dette var for oss 
helt ubegripelig. Det var imidlertid en lettelse å se at det minket med folk på dekk, og 
av våre venner i lossegjengen fikk vi høre at immigrantene ble smuglet i land hver eneste 
natt. 

Før vi forlot Haifa ankret et svært britisk transportskip opp på vår babord side. Det 
var kommet for å hente de siste britiske soldatene i byen. 

Etter endt lossing returnerte vi til USA, for å ta ombord nye forsyninger til de jø-
diske bosetningene. I det vi skulle forlate New York havn mottok vi meldingen om at 
Israel var proklamert som egen stat, og vi ble det første skip som forlot USA med kurs 
for det nye landet. 

Denne gangen hadde vi med oss mange jeeper og ambulanser, samt en hel del annet 
gods. Hele akterdekket så ut som en trang parkeringsplass. 

Da vi passerte Gibraltar fikk vi imidlertid beskjed om å gå til Napoli for lossing. 
Lasten skulle over på mindre fartøyer for slik å bli fraktet inn til sine bestemmelsessteder. 
Jeg antar at det skjedde av sikkerhetsgrunner.
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siste israelske kjøretøyet 
ut av Gaza-stripen, etter 
at tusenvis av jødiske 
bosettere er evakuert. Også 
fire bosetninger nord på 
Vestbredden avvikles.
Sharon taler i FN om 
palestinernes rett til frihet 
og en egen stat.

21. november gjennom-
fører Hizbollah et sam-
ordnet angrep mot flere 
israelske grensestillinger i 
nord. De lykkes ikke med 
å kidnappe soldater.

2006
Sharon rammes av hjerne-

slag, og Ehud Olmert 
overtar som statsminister.
Den islamske terror-
bevegelsen Hamas vinner 
valget til palestinernes 
lovgivende forsamling.
Partier som støtter flere 
ensidige tilbaketrekninger 
på Vestbredden, vinner 

valget i Israel. Hamas 
trapper opp rakett- og 
granatangrepene fra Gaza-
stripen. Hizbollah angriper 
Israel, og en 33 dager lang 
krig følger.
Planer om flere tilbake-
trekninger blir lagt på is.

De hater Israel
Albert Henrik Mohn 

Artikkel fra Midtøsten i fokus, nr. 2/1991.

- Utenriksministeren må dessverre avlyse det avtalte møtet, men Saddam Hussein har 
sagt seg villig til å stille opp, sa den høflige direktøren på irakernes informasjonskontor 
i Bagdad.

Tidspunktet var november 1963. 
Intervjuet med utenriksministeren skulle gå inn i en serie samtaler med fremtre-

dende arabere. Temaet var muligheten for fred i Midtøsten. Jeg hadde lagt atskillig arbeid 
i denne serien og la derfor ikke skjul på at jeg var skuffet. 

Erstatningen, Saddam Hussein, hadde jeg ikke hørt om, og de utenlandske kol-
legene mine i Bagdad rystet bare på hodet da de ble bedt om en kommentar. Men til 
avtalt tid troppet jeg allikevel opp i hovedkvarteret til Baath-partiet og ble vist inn til 
den ukjente. 

Det ble ikke et intervju, men en monolog. I vel en time satt Saddam Hussein og 
tordnet mot Israel og israelerne. Gang på gang forsikret han meg om at denne vorten 
av en stat skulle bli likvidert når han kom til makten, og at han skulle sørge for at «det 
zionistiske pakket» fikk den skjebnen Hitler hadde tiltenkt det. 

Utgytelsene hans var for en stor del en repetisjon av det mest vulgære i nazi- 
ideologen. Alfred Rosenbergs teser blandet opp med rå trusler som minte om det Julius 
Streicher hadde servert leserne sine i SS-organet Der Stürmer. 

Jeg regnet det for en bortkastet formiddag, for jeg tok det for gitt at et land med 
selvrespekt aldri ville la en slik barbar få komme opp i toppsjiktet. 

En varm julidag i 1979 sto jeg i vestibylen på «Taft Hotel» i New York og kikket på 
det som kom ut av teleprinten. Etter en lang utgreiing om en mulig handelskrig mellom 
De forente stater og Vest-Europa tikket det ut en melding om at det hadde vært en poli-
tisk omveltning i Irak, og at den nye presidenten het Saddam Hussein. Det jeg mente var 
absolutt usannsynlig, hadde skjedd. Hadde jeg feilbedømt situasjonen totalt, eller hadde 
Saddam Hussein forandret seg til det bedre? 

Året etter angrep han Iran. Han tok det for gitt at den urolige situasjonen i Iran etter 
at sjahen hadde flyktet, og Ayatollah Khomeini hadde overtatt makten, ville resultere i en 

Albert Henrik Mohn (1918-

1999) skrev artikler om 

Osama bin Laden allerede i 

1998 - flere år før bin Laden 

ble verdenskjent. Under 

titlene «Verdens verste  

terrorist» og «Terrorist og 

mangemillionær» advarte 

Mohn mot en mann som 

hadde kapital og kontakter 

og som han hevdet var  

troende til alt. (Kilde:  

Bergen Byarkiv)
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2007
Eilat rammes for første 
gang av et selvmords-
terrorangrep.
Nye palestinske skolebøker 
sier ødeleggelse av den  
jødiske staten er  
muslimenes religiøse plikt.
Stor militær spenning på 

fronten mot Syria i løpet 
av sommeren.
Hamas tar full kontroll på 
Gaza-stripen i juni.  
Området erklæres som  
«fiendtlig område».  
6. september angriper 
israelske luftstyrker et 
atomanlegg i Nordøst- 

Syria som bygges med 
hjelp av Nord-Korea.
I november leder Bush et 
toppmøte mellom israelere 
og palestinere i Annapolis. 
Målet er å få til en endelig 
fredsavtale innen utgangen 
av år 2008.

2008
26 israelere blir drept i 
ulike terrorangrep i første 
halvår, mot 13 i hele 2007.
Hamas fester grepet på 
Gaza-stripen.
Olmert blir etterforsket 
for korrupsjon.
Israel feirer 60-årsdag.

lett seier for Irak. Men det han ikke innså, var at iranernes religiøse fanatisme til en viss 
grad kompenserte for irakernes våpentekniske overlegenhet. Iranske barnesoldater gikk 
villig i martyrdøden for å stoppe irakiske stridsvogner med Molotovcocktails. 

Irak var angriperen, men det fikk ikke våpenleverandørene til å begrense salget til 
Irak. Sovjet hadde en vennskapsavtale med irakerne og sendte et stort antall stridsvogner 
og kanoner, og fra Frankrike kom det avanserte kampfly, fra Storbritannia hypermoderne 
elektronikk til bruk i irakiske raketter, og vesttyske vitenskapsmenn hjalp irakerne med 
å utvikle atomvåpen og 
produsere giftgass. 

Irak brukte sen-
nepsgass og nervegass-
typene tabun og sarin 
mot iranerne, men hel-
ler ikke det stoppet vå-
penhandlerne i vest fra 
å levere avanserte drepe-
midler til irakerne, og de 
vestlige regjeringene tok 
det ikke så nøye med li-
senser, for de så gjerne at 
det fundamentalistiske 
Iran ble taperen i denne 
krigen. Selv da Amnesty 
International dokumen-
terte at Saddam Hussein-regimet i 1985 hadde myrdet ca. 5.000 kurdiske kvinner, menn 
og barn med giftgass i den irakiske landsbyen Halabja, fortsatte «dødens kjøpmenn» å 
profitere på Iraks umettelige behov for våpen. Og Sovjet gjorde det samme. Det bidro 
meget til at Irak fikk verdens fjerde sterkeste hær. 

Irak kom ut av den åtte år lange krigen mot Iran uten noen landevinninger, men 
med store tap, ca. 100.000 falne og en gjeld på ca. 360 milliarder kroner. For å rette opp 
den økonomiske situasjonen bestemte Saddam Hussein-regimet seg for å annektere den 
rike nabostaten Kuwait. Og militært sett bød ikke denne operasjonen på noen proble-
mer for verdens fjerde største hær, men det var en alvorlig strek i regningen for Saddam  

Yasser Arafat støttet  

Saddam Husseins invasjon 

av Kuwait. (Arkivfoto: MIFF)
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Hussein at Kuwaits hersker og provisoriske regjering greide å flykte til Saudi-Arabia og 
derfra sørget for å sperre alle Kuwaits utenlandske konti, for dermed gikk irakerne glipp 
av ca. 600 milliarder kroner, meget mer enn det irakerne røvet i Kuwait. 

Saddam Hussein hadde tatt det for gitt at angrepet på Iran ville bli en parademarsj. 
Nå trodde han at motstanderne hans bare bløffet da de fremholdt at de ville sørge for 

at Kuwait ble frigjort. Men for De forente stater var an-
neksjonen av Kuwait et grovt brudd på den kollektive 
sikkerhet og et imperialistisk fremstøt fra en diktators 
side for å sikre seg kontroll over arabernes oljeressurser, 
en viktig faktor i amerikanernes økonomi. Og med slike 
livsviktige interesser truet, mente de at det ikke var noen 
vei utenom krig. 

Storbritannia inntok det samme standpunkt, og 
motstrebende sluttet de andre vesteuropeiske stormak-
tene seg til, redde for å tape markedsandeler i den ara-
biske verden. President Mubaraks Egypt gikk inn i den 

flernasjonale styrken for å knuse en diktator som tok mål av seg til å bli araberverdenens 
leder, og Syrias president, Hafez al-Assad, sluttet seg til alliansen for å nedkjempe den 
gamle fienden, Saddam Hussem, og sikre seg godvilje hos amerikanerne til det store et-
terkrigsoppgjøret, blant annet om de israelskokkuperte Golanhøydene. 

Med sin overveldende styrke hadde alliansen ingen store problemer med å knuse 
Iraks oppmarsjerte tropper. Iraks Scud-raketter mot Israel, beregnet på å provosere Israel 
inn i krigen på de alliertes side og dermed snu opinionen i den arabiske verden helt og 
holdent i Iraks favør, slo feil. Israel som fikk høre fra Bagdad at Irak kan «brenne opp 
halve Israel med kjemiske stridsmidler», var godt tjent med at den flernasjonale styrken 
reduserte Iraks angrepspotensiale betydelig. 

Militært sett betydde ikke Scud-rakettene meget, men psykologisk og politisk tel-
ler de. Da de hadde landet i Israel og drepte sivilister der, brøt jubelen løs hos araberne, 
ikke bare blant irakere, men også hos jordanere og palestinere, i Egypt og store deler av 
arabernes Nord-Afrika, helt ut til Marokko. De hyllet krigsforbryteren Saddam Hussein 
som en frelser og frigjører fordi han i handling markerte at han vil likvidere Israel. Bedre 
enn noe annet avslører denne jubelen mange araberes avgrunnsdype hat til israelerne. 

Diktatorer som Nasser og Saddam Hussein kommer og går, men hatet til Israel be-
står. Ikke bare hos mange arabere, men også i forskjellige deler av den muslimske verden, 
ikke minst i fundamentalistenes Iran. Det er et blindende hat, like sterkt i dag som da 
Israel ble til. Mer enn noe annet dreper dette hatet den tillit som er nødvendig for å få i 
stand en meningsfylt dialog mellom israelerne og araberne, og det forsterker frykten hos 
mange israelere, frykt for at et eventuelt palestinsk hjemland skal bli en angrepsbase for 
dem som har viet livet sitt til å likvidere Israel. 

Under slike forhold bør det ikke forbause noen at flertallet av israelere flokker seg 
rundt «haukene», ledere som mener at det foreligger fyllestgjørende bevis for at Israel 
hvis det vil leve, må skyve araberne lengst mulig bort og væpne seg med de mest effektive 
våpen for å holde de mest aggressive motstandere i sjakk.
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Et ekte vennskap 
Intervju med stortingsrepresentant Paul Thyness. Fra Med Israel for fred, nr. 4/1979.

Paul Thyness er et kjent og kjært navn blant Israels venner. Han fremstår i dag som en 
av de mest konsekvente forsvarere av Israels rett til et selvstendig liv innen sikre grenser. 
Han er i dag formann i gruppen Israels Venner på Stortinget, som teller mer enn hundre 
av nasjonalforsamlingens medlemmer. 

- Israels Venner på Stortinget er en usedvanlig gruppe, også i internasjonal sammen-
heng. Kan du gi oss noen eksempler på hvordan gruppen arbeider? 

- Det er riktig at det ikke er vanlig i Stortinget med en slik vennskapsgruppe, men 
de er velkjente i andre lands nasjonalforsamlinger. En hovedgrunn til at jeg for noen 
år siden tok initiativet til å danne en slik gruppe, var 
nettopp at de fantes i mange andre land, og at jeg mente 
at det burde være en partner i Norges Storting for et 
samarbeide over landegrensene. 

Israels Venner forsøker å holde denne kontakten, og 
ellers ser vi det som en oppgave å møte med fremtreden-
de israelere som besøker Norge, for å holde oss orientert 
om utviklingen. 

- Ser du noen fare i at Israels Venner utgjør majori-
teten av stortingsrepresentantene, eller anser du det som 
en fordel at så mange som mulig er medlemmer? 

- Jeg ser det overhodet ikke som noe konstitusjonelt problem at flertallet er medlem 
av gruppen. Vi er ikke, og ønsker ikke å være, noen lobby eller pressgruppe, og da reiser 
det seg ikke noe problem av denne art. Det at vi er så mange medfører også at det blir et 
vidt spektrum av premisser for representantenes medlemskap, hvilket i seg selv innebærer 
en garanti mot virksomheter av betenkelig art. 

På den annen side ser jeg ikke et stort medlemstall som ønskelig i seg selv. Medlem-
mene må føle en personlig forpliktelse på Israels eksistens som nasjon innenfor sikre 
grenser. Å vanne ut foreningen med medlemmer som ikke har et personlig engasjement, 
er jeg motstander av. 

- Hva vil du si utkrystalliserte seg som konklusjoner etter debatten i Stortinget i høst 
om Midtøsten og Norges forhold til PLO? 

- Den formelle konklusjon var at Norge ikke skal gjøre noen endring i sin politikk 
på disse punkter. Den reelle konklusjon må være at det heller ikke finnes noe grunnlag 
i Norge for en annen politikk enn den vi hittil har ført. Utenriksministeren ga jo klare 
signaler om en reorientering av vår politikk i sommer, og antydet spesielt et nytt forhold 
til PLO. Dette var det ikke spor igjen av da han kom til Stortinget med sin utenrikspo-
litiske redegjørelse.

Av dette kan man vel trekke den konklusjon at hans utspill i sommer var en prø-
veballong, og at han fant vindretningen lite gunstig. Det gleder meg. Men vi skal være 
klar over at utenriksledelsen står under et konstant press fra venstresiden i norsk politikk 
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på dette punkt. Foreløpig kan man si at faren er over, men presset fra venstresiden vil 
fortsette, og det er nødvendig med konstant aktsomhet fra Israels venner – i og utenfor 
Stortinget.

- Din klare støtte til Israel er blitt kjent og blir satt pris på av mange. Hva vil du 
trekke frem som hovedgrunnene til ditt engasjement for Israel?

- De er mange, og av både fornuftsmessig og følelsesmessig art. Israel tilhører vår 
familie av nasjoner, og har det samme krav på støtte og forståelse som andre familiemed-
lemmer. Dessuten er Norge medansvarlig for Israels eksistens, og kan ikke legge fra seg 
det ansvaret selv om det kanskje ville være behageligere i visse sammenhenger. Videre tror 
jeg ikke på noen løsning av problemene i Midtøsten på Israels bekostning, en slik løsning 
vil ikke kunne bli endelig fordi den ikke vil være rettferdig. Å forsøke den veien vil bare 
forlenge problemene enda mer. Og så kan jeg ikke fri meg fra en ekstra forpliktelse til det 
jødiske folk etter alt det har gjennomgått gjennom historien.

- Ser du sider ved Israels politikk som du som venn av Israel vil stille spørsmålstegn 
ved?

- Det er ikke noe land i verden hvis politikk jeg kan slutte meg til i hver detalj. Når 
det gjelder Israel, stiller jeg spørsmålstegn ved opprettelsen av bosettinger på Vestbred-
den, og også i noen grad når det gjelder de aksjoner som utføres mot områder i Libanon 
som et ledd i bekjempelsen av PLOs terrorisme. Jeg tror begge deler bidrar til å svekke 
Israels stilling i verdensopinionen, og jeg er i stor tvil om Israel på annen måte oppnår 
motsvarende fordeler.

Det er imidlertid viktig for meg å presisere en del ting: For det første er Israel et 
land i faktisk krig, og for det annet er Israel et demokrati. Det første påvirker opinionen, 
og det annet gir denne opinion politisk gjennomslagskraft. Sett på denne bakgrunn blir 
Israels politikk lettere å forstå på de punkter hvor spørsmålstegnene vanligvis settes.

For det annet kjemper Israel en kamp for å overleve, og marginene er små. Et lite 
feilskjær kan være nok til at nasjonen går under. I en slik situasjon vil jeg være meget 
varsom med å gi råd fra sidelinjen. Det er de – ikke jeg – som skal leve med resultatene.

For det tredje er det lett å være venn for en som bare gjør gode, kloke og riktige valg. 
Men det er når man av og til gjør feil, at man trenger sine venner mest. Jeg har ingen 
trang til å være Israels godværsvenn hvis støtte og lojalitet fordamper på den minste for-
anledning. En britisk utenriksminister i forrige århundre skrev et lite dikt om den slags 
venner, og hvis du tillater min egen, amatørmessige oversettelse, så lyder det omtrent 
slik:

Gi meg den sterke og ærlige fiende
som åpent byr meg tross,
ham vil jeg gjerne møte,
med ham vil jeg gjerne slåss.
Men av alle plager, o Gud, du sender
i vrede til meg hen:
Spar, spar, o spar meg, for den «oppriktige venn».
Dem jeg gir mitt vennskap vil jeg helst være venn for – uten anførselstegn.

Statsminister Ariel Sharon 

avlegger sin stemme i 

Knesset-valget i 2003. (Foto: 

Ohayon Avi, GPO)
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Trusselen mot Israel
Generalmajor Arne Haugan 

Artikkel fra Midtøsten i fokus, nr. 4/1986.

Trusselen mot Israels eksistens er mangesidig og meget omfattende. Det er en uendelig - 
nesten daglig - terrorvirksomhet, i og utenfor Israel. Landet lever i en faktisk krigstilstand 
på grunn av terrorvirksomheten, noe som sjelden eller aldri blir forstått her i Europa. Og 
det er en enorm økonomisk trussel, fordi Israel segner under en forsvarsbyrde som det 
ikke finnes maken til, og fordi araberlandene driver en intens boikott av israelske varer, 
og endelig fordi terrortrusselen påtvinger israelerne uhyre kostbare sikkerhetsforanstalt-
ninger (for eksempel i flytrafikken) både hjemme i Israel og omkring i verden. 

Men trusselen har mangfoldige andre fasetter, som ligger utenfor det som skal be-
handles her. Dog skal nevnes at den verdensomspennende arabiske propaganda mot Is-
rael og jødene er en større trussel enn de fleste er klar over, og den har gitt betydelige 
resultater de senere år. PLO-kontorene omkring i verden utgjør propagandasentraler, 
samtidig som de ofte har en hånd i terrorvirksomheten. 

Det som er emne for denne artikkel, er imidlertid den største og farligste trussel 
mot Israels eksistens, den militære trussel fra hele den arabiske verden. Det er særlig god 
grunn til å belyse dette emne i dag, for de senere år er det blitt vanlig i den vestlige ver-
den å ignorere denne trussel, for ikke å si snu den på hodet. Ved den israelske innmarsj i 
Libanon sommeren 1982 utviklet vestlige journalister slagordet: Israel verdens 4. største 
militærmakt, og slagordet gikk som en løpeild gjennom vestlig presse og massemedia. 
Selveste Aftenpostens utenriksredaktør, Bjørn Heimar, gjengir uttrykket i en artikkel 7. 
oktober 1982, og han tilføyer: «Den tid er forbi da Israel var den enslige lille som ble 
truet av de mange store». Samme klisjeen finner man i en artikkelserie i Stavanger Aften-
blad av professor Wyller i november 1984. Kan noen tvile på at slagordet har fenget? Selv 
har jeg støtt på det i en rekke diskusjoner. 

Vi skal i det følgende vise hvor grunnfalskt dette slagordet er, og hvor skammelig det 
er at det blir videreformidlet av mennesker som regner seg som opplyste. 

Det tallmessige bilde

Det er vanlig å stille opp den rent styrkemessige balanse mellom potensielle motstandere. 
I vårt tilfelle Israel og de aktuelle araberstatene, d.v.s. Egypt, Jordan, Saudi-Arabia, Syria 
og Irak. Irak har ikke felles grense med Israel, men er tatt med fordi landet tradisjonelt 
har deltatt meget aktivt i krigene mot Israel. Libanon er ikke tatt med av grunner som 
tør være selvinnlysende.

De araberstater som tas med i dette regnestykke, er de såkalte konfrontasjonsstater. 
Som vi skal se, betyr ikke dette at de alle deltar med full styrke i enhver krig mot Israel, 
men poenget er at Israel må regne med at de kan delta med full styrke.

De tall som blir gjengitt i det følgende, er hentet fra den årlige Militærbalansen fra 
Institutt for strategiske studier i London (1985/86-utgaven), supplert med andre kil-
der. Det er vanlig i slike oppgaver å ta med antall divisjoner, stridsvogner, artilleriskyts, 
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kampfly og helikoptre. Dessuten sjøstridskrefter, men de er ikke tatt med her fordi de på 
grunn av de geografiske forhold spiller en mindre dominerende rolle. 

Før vi ser på talloppgavene, er det nødvendig å presisere et meget viktig forbehold: 
Tallene er i seg selv nokså usikre, det ligger i sakens natur. Men viktigere er at de rene 
talloppgaver selvfølgelig utelater slike avgjørende faktorer som lederskap, moral, tre-
ningsstandard, forsyningssikkerhet etc. Dette innebærer at de rene talloppgaver bare kan 
oppfattes som en av de faktorer som spiller inn, og må også i denne sammenheng tas 
med en stor klype salt. 

Tallene i Militærbalansen

Det synes rimelig å trekke den konklusjon at araberstatene selv under gunstige forhold 
med hensyn til felles styrkeinnsats ikke har noen utsikt til å slå Israel militært. Israels van-
skeligste problem ligger ikke på dette plan, men på det økonomiske felt og når det gjelder 
terrorismen. Dessuten kan ikke Israel tåle en langvarig krig med store tap av menneskelig 
og omfattende økonomiske ødeleggelser.

Selv om vår konklusjon ikke er direkte pessimistisk når del gjelder Israels eksistens, 
står altså den unge stat overfor meget alvorlige problemer, og en permanent militær trus-
sel fra sine naboer. Myten om Israels militære overlegenhet fra 1982 er en del av denne 
trussel, for den fører til holdningen «Det er ikke så farlig med Israel, det er så sterkt». 

La oss håpe at tallenes klare tale kan knekke myten. 

Kommentarer til tallene

1) Ved antall divisjoner er det i parentes (p) ført opp antall panserdivisjoner (tilsv.). Disse 
inngår i det første tall. 

2) I antall stridsvogner har jeg også regnet med - så langt det har vært mulig - pan-
serjagere. 

  Div.(p) Strv. Art. Kampfly Helik.
Egypt  17(4) 2500 2100 427  48
Syria  12(5) 4200 4000 500 100
Irak  30(6) 3400 3650 500  30
Jordan   5(2)  800  270 121  32
Saudi-Arabia  3(1)  300  100 205  24

Sum araberstater 67(18) 11200 10120 1753 234
Israel  25(11)  3600  2150  884  70
Arabisk overvekt 3/1  3/1  5/1  3/1  3/1

Alle tall fra Militærbalansen fra Institutt for strategiske studier i London 
(1985/86-utgaven).
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3) Militærbalansen oppgir i den norske utgave 
40.000 artilleriskyts for Syria. Dette må åpenbart være 
galt. Etter konferanse med Atlanterhavskomiteen går jeg 
ut fra at det må være kommet med en null for meget, 
og har derfor ført opp 4000, som stemmer bedre med 
de øvrige tall. 

4) Jeg har overalt gjort om brigader til «divisjons-
ekvivalenter», etter formelen 3 brigader = l divisjon.

5) Man må være oppmerksom på at størrelsen på 
divisjoner både i Israel og araberstatene varierer en god 
del, men at den stort sett er tallmessig beskjeden. Både 
israelske og egyptiske brigader er således oppgitt til 3500 
mann, og det antas at divisjonsstørrelsen ligger på 10-
11.000 mann. Dette henger blant annet sammen med 
det «bakre» apparat, og betydningen av de korte avstan-
der i området, og de såkalte «indre linjen» i forsynings-
tjenesten.

Andre kommentarer

Hirsh Goodman, som er militærmedarbeider i Jerusalem 
Post, har i april 1986 en stor artikkel om opprustningen i 
Irak de senere år. De tall Goodman opererer med avviker 
så sterkt fra Militærbalansen at de virker utrolige. Han 
opp gir at Irak har hele 40 divisjoner, hvorav 9 panser-
divisjoner - videre 9000 stridsvogner, 600 kampfly og 
430 helikoptre. Så lenge Gulf-krigen mellom Iran og 
Irak fortsetter, er naturligvis disse tall av mindre interesse 
for styrkeforholdet mellom Israel og araberstatene. Men 
Goodman gir uttrykk for uro når det gjelder fremtiden, 
hvis og når engang striden mellom Iran og Irak blir bi-
lagt. Sikkert er at Irak i dag fremstår som en militærmakt 
med meget betydelige ressurser. 

I denne sammenheng kan man heller ikke se bort fra at Iran kan komme til å øke 
den arabiske overvekt, så lenge det nåværende regime sitter med makten i Teheran. Å 
forestille seg at de tidligere dødsfiender forener sine krefter mot Israel krever riktignok 
atskillig intellektuell spenstighet, men man har sett slik før når det gjelder landene i 
Midtøsten.

I tillegg til de konfrontasjonsstater som er med i talloversikten, må man regne med 
visse styrkebidrag fra Libya og Sudan (kampfly, stridsvogner, ammunisjon), og heller 
ikke Marokko og Algerie kan utelukkes i denne sammenheng.

På den annen side er det neppe riktig å ta alle styrker med i beregningen, slik det er 
gjort i talloversikten. Her kan man støtte seg til en analyse i The Jerusalem Quarterly av 
brigadegeneral Raviv. Han var tidligere knyttet til Senter for strategiske studier ved Tel 
Aviv universitet. Analysen omfatter styrkeforholdene under og etter Jom Kippur-krigen 
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i oktober 1973. I følge Raviv var den faktiske arabiske overlegenhet versus Israel under 
krigen som følger: divisjoner 2,3/1, stridsvogner 2,5/1 og kampfly 2,3/1. Men Raviv 
opplyser også at Irak, Libya, Jordan og Saudi-Arabia bare deltok med til sammen 5 divi-
sjoner, 1000 stridsvogner og 165 kampfly (det meste fra Irak, Jordan deltok bare med en 
panserbrigade). Dette utgjorde bare ca. 1/6 av de samlede styrker i de nevnte land.

Et nærmere studium av alle de arabiske/ israelske kriger viser at Ravivs analyse er 
en god retningslinje, når det gjelder styrkebidraget fra de araberstater som ikke direkte 
deltar i krigen, eller som ikke har felles grense med Israel. Dette betyr at vi skjønnsmessig 
kan redusere den arabiske tallmessige overlegenhet til de forholdstall som gjaldt under 
Jom Kippur-krigen, altså mellom 2,3 og 2,5. 

Dette gjelder da både operative enheter (divisjoner) og stridsvogner og kampfly. Tal-
lene for artilleri og helikoptre antas å være så vidt usikre at jeg ser bort fra dem. 

Hvis Egypt skulle bryte fredsavtalen og gå til en ny krig mot Israel, og hvis de øvrige 
konfrontasjonsstater bidrar i samme utstrekning som hittil, står altså Israel fremdeles 
overfor en formidabel arabisk overlegenhet. Den er ikke langt fra den klassiske 3/1 rege-
len, som ifølge militær teori skal være tilstrekkelig til å vinne seier. 

Avslutning

Den arabiske overlegenhet overfor Israel er ikke noe nytt. Slik har det vært helt siden 
den første krigen, i 1948/49. Og vi må dessuten være oppmerksom på at den betydelige 
reduksjon vi har foretatt etter den «Ravivske» metode, i virkeligheten innebærer en viss 
risiko. Trusselen kan være større. 

Så kan det være naturlig å spørre hvorfor Israel alltid har gått seirende ut av krigene 
mot araberstatene. I boken «Israels vei mot år 2000» (Tiden, 1976) har jeg gått nærmere 
inn på dette spørsmål. Her skal jeg bare i korthet nevne at hovedforklaringen kan sam-
menfattes i to ord: kvalitet mot masse. Viktige stikkord er følgende: lederskap, motiva-
sjon og moral, teknisk overlegenhet, treningsstandard, improvisasjon. Nevnes må også 
evne til strid i mørke og skyteferdighet (treffsikkerhet). Etter seksdagerskrigen i 1967 
hadde jeg anledning til å studere forholdene på stedet, og resultatet av dette studium 
faller meget godt sammen med den dokumentasjon som finnes om de øvrige arabisk/ 
israelske kriger. 

Det synes rimelig å trekke den konklusjon at araberstatene selv under gunstige for-
hold med hensyn til felles styrkeinnsats ikke har noen utsikt til å slå Israel militært. 
Israels vanskeligste problem liger ikke på dette plan, men på det økonomiske felt og når 
det gjelder terrorismen. Dessuten kan ikke Israel tåle en langvarig krig med store tap av 
menneskeliv og omfattende økonomiske ødeleggelser.

Selv om vår konklusjon ikke er direkte pessimistisk når det gjelder Israels eksistens, 
står altså den unge stat overfor meget alvorlige problemer, og en permanent militær trus-
sel fra sine naboer. Myten om Israels militære overlegenhet fra 1982 er en del av denne 
trussel, for den fører til holdningen «Det er ikke så farlig med Israel, det er så sterkt».

La oss håpe at tallenes klare tale kan knekke myten.
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Glem glansbildene, 
møt menneskene 
Magne Skjæraasen 

Artikkel fra Midtøsten i fokus, nr. 3/1983.

Reise til Israel? Gjør det - i denne vårens reisetid, i sommer, til høsten. Reis som pilegrim, 
reis for å stille din kulturtørst - eller for din politiske interesse skyld. Reis - men legg igjen 
glansbildet hjemme, om det er der du henter dine forventninger. 

Naturligvis skal du se alt «utenfra» med turistens øyne: for den religiøst engasjerte 
eller den historisk interesserte er dette et eventyrland. Slik sett er for eksempel Jerusalem 
verd mange, mange dager av din reisetid. Ja, uker med. Bortsett fra alle de hellige steder, 
utføres et restaureringsarbeide som er usedvanlig - og det stadig pågående arkeologiske 
utgravingsarbeide er spennende som en kriminalroman. Den evige stad skjuler ennå 
bokstavelig talt dype hemmeligheter. 

Men gå innenfor. Snakk med israelere du møter i forskjellige sammenhenger, i for-
skjellige grupper og lag av befolkningen. Få besøkende behersker hebraisk, men her er 
alltid et eller annet verdensspråk å nå frem på. 

Så vil du etter hvert fornemme at du også er på reise i de store kontraster, blant de 
skarpe motsetninger. Mellom offisiell teori og hverdagslivets praksis, mellom høy, liberal 
humanitet og nasjonalreligiøs fanatisme. Den som kan slå over i det brutale, slik vi har 
sett det på Vestbredden. 

Så vil du oppleve at våre altfor naive myter faller fra hverandre. For eksempel den 
at Israels menn er solbrune, muskelsterke kibbutzpionerer med gammeltestamentlig vis-
dom, verdens tapreste krigere - som skriver dype filosofiske verker om ettermiddagen, og 
er fiolinist av verdensklasse om kvelden. Hvis de da ikke greier å smette innimellom en 
stor arkeologisk oppdagelse før de musiserer. 

Du vil oppleve en kontrastenes mosaikk - foran den vil du etter hvert stille deg ditt 
norske spørsmål: Hvordan i all verden skal de makte dette? 

I sine første 35 år har israelerne oppnådd nesten utrolige resultater, likevel står store 
samfunnsoppgaver igjen å løse. Men det, sa en av mine forfattervenner, kan bare skje 
med full tyngde den dagen Israel får klart definerte og fullt garanterte grenser. 

Hun var ikke optimist. Før det kan skje, kommer en liten og en stor krig, sa hun. 
Og ville ikke si mer om det. Var Libanon den lille? 

For en nordmann fra fjell og elver faller begrepet brobyggeroppgaver i pennen. Det 
er mange, og tilsynelatende dype, kløfter å spenne fremtidens broer over. 

Det gjelder ikke minst i kulturaspektet. Immigrasjonsbølgene fra 1948 til i dag har 
ført mennesker fra mer enn hundre nasjoner, med sytti språk, til dette landet. Det første, 
de som etter hvert ble den nye statens ledersjikt, bærer i seg det europeiske kulturbilde. 
Det har de holdt på - og i dette bildet har de søkt å forme de orientalske jøder etter hvert 
som de kom. De kom med et spektrum av bakgrunnskulturer som deres slekter har tatt 
til seg gjennom århundrer. Det har resultert i kulturkollisjoner, frustrasjoner og sterke 
kontraster i sosial status. 
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Det betyr for eksempel at du finner et land med flere poeter og forfattere pr. kva-
dratkilometer enn i kanskje noe annet - på den annen side noe nær analfabetisme i 
enkelte orientalske befolkningsgrupper. 

Du finner universiteter med noen av verdens fremste forskere på sine felter - på 
den annen side grupper som med nød kommer seg gjennom de lavere skoletrinn. Nye 
moderne boliger og byer - og slumstrøk. Slum avler kriminalitet og prostitusjon - i Israel 
som andre steder i verden. 

Generasjonskløfter - mellom dem som kom hit som flyktninger og deres etterkom-
mere. De yngre i krigergenerasjonen som har liten forståelse for de europeiske jøders mot-
standsløshet - epoker som for de eldre har brent seg fast som mareritt. Kløfter mellom de 
første zionistiske teorier og de neste i tilpasning til dagens virkelighetsoppfatning. 

Det er skarpt delte meninger om palestina-araberne. Mellom dem som nekter å vike 
en tomme - og dem som mener at det ikke finnes fremtid uten en imøtekommenhetens 
forståelse av at i dette smale land møtes to berettigede krav. 

Mange mener forøvrig at nettopp her har de orientalske jøder de beste forutsetnin-
ger for brobyggervirksomhet, de flest av dem kommer fra arabiske områder, de kjenner 
språk, lynne - og har maktet å leve i fred med sine naboer. 

Senere begivenheter har rystet den israelske folkesjel - og skapt het og splittende de-
batt som stadig pågår: resultatet av granskingen av israelsk delaktighet i Libanon-massa-
kren. Overgrep mot arabere på Vestbredden. Israelske soldater dømt for råskap. Offiserer 
som sto frem og tok avstand fra hva de ble kommandert til under felttoget. 

En foss i nærheten av Ein 

Gedi ved Dødehavet. (Foto: 

Ohyaon Avi, GPO)
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Den smertelige erkjennelse av at også israelere kan forråes i krig og okkupasjon. 
Det er mange tunge oppgaver å løse, mange kløfter å slå bro over. Selv en venn skal 

ikke stikke det under stol. 135 år har dette folket måttet mure med sverd ved lend, for å 
låne et urgammelt bilde fra traktene. Du skal ikke holde på lenge med det før du kjenner 
at sverdet hemmer arbeidet. 

Det vil fremdeles være et spørsmål om sikkerhet, om å overleve. Yassir Arafat har 
gjort seg moderasjonslekker i en rekke europeiske stuer og skaffet seg moralske garantis-
ter. Norske Arbeiderpartitopper har bokstavelig talt falt ham om halsen, og Unge Høyres 
formann har holdt lovtaler. 

Etter det har han to ganger på kort tid, til PLO-soldatenes enorme ovasjoner, lovet 
det han alltid har ment innerst inne og blant sine: krig. 

Den krig han har i tankene har ett sikte: å utslette staten Israel slik vi kjenner den. 
Derfor må vi forstå at de ikke har rett de som hevder at israelske myndigheter bruker 

sikkerhetshensynene utelukkende som skalkeskjul for manglende vilje og evne til å løse 
store sosiale og kulturelle problemer. 

Til Israel? Jeg har gitt noen få og meget enkle stikkord til endel kontraster. Legg 
igjen glansbildene og klisjeene hjemme - og reis. Møt dem hjemme. En nasjon av men-
nesker - med menneskers svakhet, men også med enorm menneskelig styrke. Ingen har 
rett til å kreve det annerledes. 

Reis - og du vil ikke få en eneste uinteressant dag. Det er en reise du aldri blir ferdig 
med uansett hvor mange ganger du besøker dem. 

Israelere utkledd til purim-

fest i Jerusalem. (Foto: Mark 

Neyman, GPO)
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Dagbok fra Gulf-krigen
Knut M. Hansson 

Artikkel fra Midtøsten i fokus, nr. 1/1991.

Telefonen ringer sent på kveld, 11. januar 1991. Det er rabbi Michael Melchior fra 
Jerusalem.

- Om jeg kan reise til Israel søndag 13. januar om morgenen? En gruppe skandina-
viske forfattere og andre kunstnere vil reise dit for å vise israelerne vennskap i en dyster 
krisetid. Turistene kommer ikke lenger, de som var der har reist sin vei. Saddam Hussein 
har truet med å sette halve Israel i brann og drepe halve befolkningen med kjemiske 
våpen. Ikke ett land i verden har protestert mot slike uhyrlige trusler. Befolkningen føler 
seg forlatt av alle. Et slikt besøk kan få store, positive psykologiske virkninger. Kan du?

- Svaret er, ja.
Jeg gikk inn til min kone som satt ved tv’en og ventet på kveldsnytt. «Jeg kommer 

med en litt robust nyhet. Det var Michael som ringte fra Jerusalem. Jeg reiser dit søndag 
morgen.«

En kort pause. «Selvfølgelig,»  sa hun.
Hva er det for tider vi lever i? Gjennom flere år har tingene utviklet seg med en slik 

fart at et skrivende menneske knapt får en artikkel på papiret, før den er foreldet. Han 
rekker ikke å poste den.

Den store kommunistiske svindel som hundretusener vestlige mennesker ukritisk 
har latt seg bløffe av, smuldrer hen mens ormer og padder kryper ut av det knuste gude-
bildet. Det østlige Europa som de facto har vært okkupert av Sovjetunionen i 45 år, får 
sin frihet nesten uten blodsutgytelse. Den kalde krigen forsvinner for våre vantro øyne. 
Det veldige sovjetiske rike knaker i sine sammenføyninger. Nedrustningsavtaler ingen 
har våget å tro på, blir undertegnet. Skammens mur som har kostet så mange menneske-
liv og så meget sorg og lidelse, blir revet. Bitene er blitt suvenirer. Det evig delte Tyskland 
er blitt ett. Republikk etter republikk i Sovjet erklærer at de ønsker selvstendighet og 
uavhengighet.

En positiv utvikling hinsides enhver fantasi og fatteevne, bokstavelig talt skyllet hen 
over oss. Begivenheter som ingen politiker, ingen analytiker, ingen spåmann hadde for-
utsett, ikke en gang drømt om, var plutselig realiteter. En hel verden gned seg i øynene.

Og hva skjer? Uten overgang, så å si, er all denne herlighet forvandlet til nød og gru, 
død og lemlestelse. En verden i noe som lignet lykkerus, er nå truet av konflikter som kan 
bli en global katastrofe. Krigen raser allerede i en del av vår klode. Andre steder er frihet 
og demokratisering truet av ny undertrykkelse, ny vold.

Det blir for mye for oss. Vi klarer ikke å forstå det. Men forsøke må vi jo.
Da vår dansk-norsk-svenske gruppe satte kursen mot Ben Gurion, Tel Aviv, var 

krigen ennå ikke begynt. Israel ennå ikke rakett-beskutt. Men utsiktene var mer enn 
dystre. Hvem var vi så? Per Ahlmark, Sverige; tidligere politiker, nå forfatter. Det er 
trolig Per som har tatt initiativet til vår ferd som heldigvis viste seg å bli meget nyttig. 
Sammen med ham kom Angeta Pleijel, forfatter, tidligere formann i svensk PEN og hen-
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nes mann, Maciej Bielavski-Zaremba, kulturredaktør Dagens Nyheter, Lars Andersson 
og Kay Glans, forfattere, også fra Sverige. Fra Danmark reiste Hanne Marie Svendsen, 
forfatterinne, Dea Trier Mørch, som er formann i Dansk Forfatterforening og – noen 
dager senere – Niels Barfoed, president i Dansk PEN. Fra Norge dro Hans Rustad og 
undertegnede.

Allerede på flyplassen i Tel Aviv, mens vi ventet på bagasjen, møtte vi ett av proble-
mene i dagens Israel: Inn i mottakshallen kom et langt tog av mennesker, belesset med 
bylter og kofferter. Jøder fra Sovjet. Menn, kvinner, barn i alle aldre. Ute var det mørkt. 
Denne nokså sterile hallen var altså det første syn som møtte disse menneskene som 
hadde forlatt et land hvor deres forfedre kanskje har levet i hundrevis av år.

Mandag 14. januar

Vi møtte dem igjen etter få timers søvn. Ikke akkurat dem, men deres forgjengere som 
allerede hadde vært i Israel i flere måneder. Vårt første besøk var i et av de mange absorb-
sjonssentrene som tar imot, og tar seg av innvandrerne.

Problemene er så store at de er vanskelige å fatte. Mellom 600 og 1000 mennesker 
kommer hver dag. I desember 1990 kom 35000 immigranter, lang flere enn man hadde 
ventet. De skal ha tak over hodet, mat og personlige behov dekket. Et bilde gir dette 

Michael Diyar ligger begravet i ruinene i sitt hjem etter at huset ble truffet av en Scud-rakett. (Foto: Tsvika Israeli, GPO)
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konkrete eksempel: israelsk skolevesen må prøve å absorbere 200, - to hundre – nye sko-
lebarn hver dag! (Vi sendte en tanke til Norge som bruker måneder på å finne ut av hva 
som skal skje med to sovjet-familier.)

Nykommerne har valget mellom to tilpasningsmåter. Den enkelte kan motta 900 
dollar og må deretter greie seg selv. Det vil si, at når kapitalen er brukt opp må vedkom-
mende ha skaffet seg bolig og et levebrød. Dette kalles direkte absorbsjon og passer vel 
best for dem som allerede har slektninger i Israel. Slektningers hjelp og støtte er noe som 
bidrar sterkt til at dette enorme apparatet så noenlunde fungerer. Alternativet er å slå seg 
til i et absorbsjonssenter – som det vi besøkte.

Vi fikk lov til å avbryte en time i hebraisk. De ti-tolv tilstedeværende lot til å forstå 
engelsk. En lege fra Leningrad snakket godt. Vårt spørsmål: Hva er best i Israel? Svar: 
Hjelpsomheten, friheten, den menneskelige varmen. – Og hva er verst? – Byråkratiet. 
Like ille som i Sovjet! Alle bifalt dette.

For å utfylle disse linjene om Israels problemer med innvandrere, må det opplyses at 
samtidig med sovjeterne kommer hundrevis av etiopiske jøder. Også de ofte daglig.

Vi har fått en liten buss til vår disposisjon, med en vennlig, sterkt gestikulerende 
sjåfør. Han kjørte oss til det obligatoriske besøket på Yad Vashem, minnesmerket over de 
seks millioner jøder som ble myrdet under den andre verdenskrig. De fleste i gasskamre. 

Rakettforsvarssystemet Patriot utløses over Tel Aviv i forsøk på å stanse Scud-raketter fra Irak. (Foto: Nathan Alpert, GPO)
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Det nye der var minnesmerket over drepte barn. Det er bygget inn i fjell. Et konturløst 
rom. Det vil si, man antar at det er et rom, men ser det ikke. Der inne er det helt mørkt. 
For å kunne gå må man hele tiden holde seg i et gelender. Man føler seg vektløs, svevende 
i universum, omgitt av talløse glitrende stjerner. De symobliserer hver et barns sjel. En 
abstrakt, svak musikk ligger under. Hele tiden leser forskjellige stemmer på mange språk 
de drepte barnas navn og alder. Det sies at listen over barna er så lang at det tar to år før 
stemmene er ferdige og kan begynne forfra.

Vår ferd gikk til Knesset – Parlamentet – hvor vi skulle møte Arbeiderparti-forman-
nen Shimon Peres. Riktignok trodde ingen av oss at han ville komme i en kristetid som 
denne, men vi tok feil. Peres kom og tilbrakte mer enn to timer sammen med oss. Først 
takket han varmt for at vi var kommet og ga en analyse av situasjonen, samt svarte på 
våre spørsmål.

Han regnet med krig etter at fristen FN har satt var gått ut natten mellom 15. og 
16. januar. Han var mest redd for kjemisk krig. Situasjonen er forøvrig unik. For første 
gang er arabere i koalisjon med vestlige land. Til tross for den kritiske situasjonen holdt 
Peres fast ved at Israel må ta initiativ til forhandlinger med palestinerne på Vestbredden 
og i Gaza. At disse har sluttet opp om Saddam Hussein i Irak, er en tragedie og en stor 
villfarelse, men likevel, forhandlinger!

Peres regnet med fremgang for Arbeiderpartiet ved neste valg, fordi han trodde de 
nye borgerne fra Sovjetunionen ville stemme på det. De vil i det hele tatt få avgjørende 
betydning ved det kommende valg. Disse immigrantene som i dag koster Israel enorme 
summer og som skaper nesten uløselige problemer, vil på lang sikt bli en formidabel 
vinning for landet. I Midtøsten vil Israel bli et sentrum. Et økonomisk, medisinsk, inge-
niørkunst- og et kunstnerisk sentrum. Israel blir nå oversvømmet av leger og kunstnere. 
Man har mange nok musikere til fem symfoniorkestre.

Til slutt: Skulle krigen mot Irak stoppe opp eller måtte oppgies, ville det føre til 
uoverskuelige ulykker.

Neste møte, samme dag, samme sted, var med formannen i Histadrut (det israelske 
LO), Israel Caesar. Han – som Peres – var svært glad for vår reise. Hans meninger og 
vurderinger sammenfalt – naturlig nok – med Peres. Palestinerne har gjort en stor feil 
med sin støtte til Saddam, men det vil ikke hindre at Arbeiderpartiet søker en løsning 
ved forhandlinger. Palestinerne kommer i økende vanskeligheter fordi deres egne ledere 
truer dem til å holde seg unna arbeid i Israel. Selv vil de gjerne jobbe, de trenger pengene. 
Følgen er at jobbene går til de nyankomne sovjet-jødene. De palestinerne som har mistet 
arbeid i Israel fordi de ikke, eller bare uregelmessig dukker opp, får ingen støtte av PLO, 
sier han.

Om kvelden dro vi tilbake til hotellet, men ikke før jeg hadde gått meg bort i Knes-
set. Det tok minst ett kvarter før noen vennlige sjeler loset meg ut til bussen og mine 
tålmodig ventende kolleger.

Som avslutning på en lang og anstrengende dag, hadde vi et møte med forfatteren 
Yehuda Ammichai. Han ga uttrykk for de samme holdninger som Peres og Caesar. En 
liberal forhandlingsvilje, en tro på at det ville være mulig å løse den jødisk-palestinske 
strid.
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Omsider til ro på hotellrommet. TV’en sendte et eller annet amerikansk og jeg opp-
daget at nå blir den engelske tale oversatt, ikke bare til hebraisk, men også til russisk.

Torsdag 15. januar

Dagen begynte med busstur til Dødehavet og Masada – den berømte festningen som 
forsvarte seg så lenge mot romerne etter jødenes siste opprør. Vi har fått en guide som er 
svensk, men bosatt i Israel. Han er forresten både svensk og israelsk statsborger. Dertil 
offiser i de israelske forsvarsstyrker og vandrer om med en pistol på baken. Denne mann 
– Jonathan Freud – ble også til stor hjelp. Det demret raskt for oss at vi hadde med en 
belest og kunnskapsrik person å gjøre – og da er guider gode å ha. Det skjer ikke ofte.

Vi kjørte ikke innom Jeriko. Der kunne kanskje ønsket om å kaste sten på oss bli for 
sterkt. I stedet tok vi av fra den brede hovedvei og fulgte en vei som selv i norsk forstand 
var meget smal og svingete. Det var lagt et nødtøftig asfaltdekke på den. Ifølge Freud var 
dette den gamle vei til Jerusalem, hvor Jesus og disiplene hans vandret. Vi stanset ved en 
bratt ravine med huler i fjellveggene, forlatt av tidligere eremitter. Vi stod stille og lot oss 
fylle av den veldige ørkenstillheten. En vill og fasinerende skjønnhet omgav oss. Ved vei-
kanten stod en kjerre med søtsaker og appelsiner til pressing. Noen arabere vandret fre-
delig omkring, en presset saft til oss. Store, dovne hunder lå ved veien og sov og en gutt 
kom trekkende med et vakkert esel. Han fulgte etter oss da vi gikk for å se ned i ravinen 
– ville vel høre det rare språket vårt. En fredens og lydløshetenes idyll. En stund senere 
kom en geiteflokk forbi. De hadde mulene nede i bakken, men gudene må vite hva de 
lever av? Her var ikke et gresstrå. Hvordan kan vi stå på randen av en grufull krig?

Jonathan Freud avslørte store historiske og religionshistoriske kunnskaper. Han for-
talte om Kong Herodes – det var han som i sin tid lot Masada bygge – og hevdet at han 
er en av de mest miskjente herskere i historien. Herodes var ingen romersk vasall. Han 
var en glimrende politiker, økonom og militær. Dertil var han kunstnerisk begavet og 
satte varige spor etter seg i arkitekturen.

Vi kom på bølgelengde, Jonathan og jeg, da jeg fortalte om Conor Cruise O’Brians 
Herodes og at jeg hadde spilt rollen.

At det var få turister i Israel fikk vi syn for. Vår gruppe var faktisk alene på Masada. 
På tilbakevei lunsj, og for noen flytetur i Dødehavet. Der svømmer man som bekjent, 
lite.

Om ettermiddagen ble vi mottatt i hjemmet til forfatteren Amos Oz. Han hadde 
mye på hjertet.

Noen, sa han, hevder at Kuwait er et dårlig, udemokratisk land. Ingen vits i å slåss 
for det.

- Kan man ikke like gjerne hevde at en dårlig pike fortjener å bli voldtatt?
PLO har skadet palestinerne mye mer enn Israel har gjort. Støtten til Saddam nå, 

er noe av det dummeste palestinerne og PLO har gjort. Ikke desto mindre, jøder og 
arabere må slutte å drepe hverandre. De kan ikke drepe hverandre vekk fra Midtøsten. 
Realiteten er at de er her, begge parter, og det må de leve med. (Det han sier er ord til 
annet det samme som en palestinsk landsbyleder sa til meg i Jerusalem for noen år siden. 
Altså tenker noen helt likt på begge sider.) Palestinerne og jøder kan sammenlignes med 
et ektepar som må skilles fordi de ikke kan leve i fred. Problemet er at de må bo i samme 
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hus. Men også det går, bare de klarer å bli enige om hvem som skal bruke bad, toalett 
og kjøkken når.

Visste noen, spurte han plutselig, at Mauritania er i krig med Israel? Vi svarte nei, 
og han sa: - ikke jeg heller. Men for kort tid siden hadde han på reise truffet en elskverdig 
mann som viste seg å være mauritanier. Han kom med denne opplysningen. Oz påstod 
at det måtte være tøv. Israel har aldri vært i krig med Mauritania. Men jo, nærmere un-
dersøkelser viste at under seksdagerskrigen i 1967, hadde Mauritania erklært krig. Men i 
Israel hadde alle det så travelt at ingen la merke til det.

Oz ga uttrykk for pessimismen med hensyn til atomvåpen. Han fryktet for at alle 
stater, store og små, ville ha atomvåpen om få år. Vi har kanskje ti år på oss til å skape en 
ny verdensorden, sa han. Dermed la han frem en rekke verdensføderalistiske tanker til 
stor glede for undertegnede som har vært verdensføderalist i over 40 år.

Til slutt ga han uttrykk for pessimisme når det gjelder Vestens løfter til Israel.

Onsdag 16. januar

Fristen er ute. Krigen kan begynne når som helst. Jerusalem-solen skinner. Luften kjennes 
frisk. Her er rolig og fredelig – og derfor uvirkelig.

Israelske biler som ble ødelagt av en Scud-rakett mot Ramat Gan-området. (Foto: Tscika Israeli, GPO)
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Vi kjørte forbi Tel Aviv og opp i Karmel fjell-massivet. Vakkert, kupert skogsterreng. 
Vi passerte det utbrente området som ble tent på i intifadaens navn. Stopp ved Haifa uni-
versitetet – skyskraperen på fjelltoppen høyt over byen. Møte med forfatteren A. B. Ye-
hoshua som ikke trodde at Israel ville bli berørt av krigen. Han er erklært venstreorientert 
og håpet bråket med Saddam Hussein ikke skulle komme høyrekreftene til gode. Israels 
nåværende regjering fikk sterk kritikk fordi den ikke ville delta i Kairo-konferanse med 
USAs utenriksminister James Baker og Egypts president Hosni Mubarak. En fornuftig 
avtale med palestinerne ville ta vinden ut av de fleste fienders seil, mente Yehoshua.

Freden med Egypt er et glimrende eksempel på den vellykkede taktikken som kalles 
«fred mot territorium». Israel er sterkt nok til at den kan brukes overfor palestinerne. La 
oss bli kvitt dem. Gi dem selvstyre og la dem greie seg selv.

Også denne forfatteren er begeistret for den sovjet-jødiske immigrasjonen. Den vil 
i høy grad styrke Israel.

Kl. 14.30 kjørte vi en rundtur i Haifa, den mest vestligpregete by i Israel. Jeg så påny 
den havnen jeg kom til under mitt første besøk – ikke i Israel, men i Palestina – i 1947. 
Det siste britiske mandatåret. Piggtråd og veisperringer. Et land som var ørkenbrunt mot 
alt det grønne nå.

Kl. 18.00 på hotellet, Laromme. Gjestene var innkalt til instruksjon i gassmaske-
bruk. Måtte innrømme at det begynte å bli uhyggelig. Alle forsikret at Israel ikke ville bli 
angrepet, men forberedelsene talte sitt tydelige språk. Gassbeskyttelsesrommene ligger i 
niende etasje. Gass er tung og synker, derfor må man opp under gassangrep.

Torsdag 17. januar

Kl. 03.30. Krigen er begynt. Per Ahlmark ringte fra sitt rom og fortalte at Bagdad nå 
blir bombet.

Kl. 05.00 ringte Per igjen og bekreftet at det nå er krig. Kom heldigvis og overras-
kende gjennom til Oslo og hjem. Fikk fortalt at alt her var rolig.

Kl. 09.45, møte med Abba Eban. Han minnet oss om de katastrofale følgene av 
vestmaktenes svakhet og ettergivenhet overfor nazistene i 1938/39. Noe liknende måtte 
ikke få skje nå.

Israel kan ikke oppnå seriøse forhandlinger med araberstatene hvis de ikke går med 
på å føre palestinerspørsmålet som punkt 1.

Eban mente at svært meget må forandres i Midtøsten hvis man vil oppnå mer frede-
lige og stabile forhold. Han pekte på de skjeve sosiale og økonomiske problemene og på 
den urettferdige fordelingen av oljerikdommene.

Kl. 11.45. Etter møtet oppdaget vi at vi var låst inne på hotellet. Inspiserte nødtrap-
pen, som var bra, men ikke lett å finne. Det var mange og forvirrende umerkete dører. 
Trappen gjør også noen uventede svinger.

Kl. 12.00 hadde vi et møte med forfatteren David Grossman i hotellet. Han var helt 
på linje med sine kolleger når det gjaldt palestinerne, Gulfkrigen, osv. Det var tydelig at 
vi i tur og orden traff representanter for de liberale, forhandlingsvillige israelerne. Man 
kunne nesten tro det var planlagt, men såvidt jeg forsto var det ikke tilfellet. (Vi skulle 
truffet forskjellige representanter for palestinerne også, men krigen hindret det.) Vi må 

Israel svarte ikke på rakett-

angrepene fra Irak i 1991. 

(Foto: Amos Ben Gershom, 

GPO)
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bare ikke glemme at det finnes mange israelere som har det stikk motsatte syn. Noen går 
så langt som til å ville deportere palestinerne fra Vestbredden og Gaza.

Kl. 15.10 nytt møte, denne gang med Shlomo Avineri, tidligere direktør for Uten-
riksdepartementet. Det aller viktigste var etter hans mening at Israel ikke ble trukket inn 
i krigen. Han mente nesten for enhver pris. – At absorbsjonen av sovjet-jødene gikk så 
bra, skyldtes at Israel på forhånd var sterkt preget av øst-europeisk kultur.

Avineri foreslo at vår skandinaviske gruppe med de israelerne vi hadde møtt, skulle 
rette en skriftlig henvendelse til president Gorbatsjov om å respektere lov og rett i Balti-
kum – i det hele tatt respektere lov og rett. Brevet ble skrevet og vi ga alle våre fullmakt-
underskrifter, men hittil er det åpenbart ikke offentliggjort.

Kl. 22.45. Pustet ut på rommet etter ny hektisk dag. Enorm lettelse i Israel over at 
det ikke var kommet noen rakettangrep. I dagboken står det imidlertid: «Ikke klokt å se 
bort fra at Saddam kan ha noe underjordisk faenskap i bakhånd.»

Fredag 18. januar

Kl. 02.45. Neste innførsel i dagboken lyder: «Alarmen er gått. Sitter påkledd på rommet 
og avventer nærmere beskjed – etter ordre.»

Kl. 02.54. Sterk flydur utenfor. Ingen mørklegging. Plutselige voldsomme slag i 
døren: «Hvorfor i helvete er du ikke gått opp i gassrommet?»

Kl. 03.07. I gassrommet med maske. Det går brukbart å puste. Kan ikke ha briller 
på i masken. Må skrive med kjempebokstaver for å kunne lese. Klapper og klemmer en 
dame som er enda reddere enn meg. Tv og radio går for fullt. Nedslag i Haifa og Tel Aviv. 
Må Israel med i krigen? Nei!!!

Kl. 03.45. Tillatt å ta maskene av, men må bli i gassrommet. Vanvittig å følge begi-
venhetene på tv-skjermen – direkte.

Kl. 04.45. Venter og lytter. Ingen greide å skyte ned Saddams raketter. Varslingsti-
den bare et par minutter.

Kl. 05.00. Siste: 7-10 mennesker skadet. Ingen drept. Vi kan gå ned til rommene 
våre.

Kl. 08.00. I dag skulle jeg ha besøkt «skogen» min i Negev.
Kl. 10.45. Mannen som skulle kjøre meg er ikke dukket opp. Ingen beskjed. Prøver 

stadig å ringe hjem. Forgjeves.
Kl. 12.00. Ingen forbindelse med Norge. Alle program avlyst. Oppfordres til å bli 

på hotellet.
Kl. 14.00. Allierte offiserer sier Saddam sannsynligvis har flere rakettramper.
Kl. 17.10. Ingen endring. Det mørkner. Snart er det shabbat. Laromme er et shab-

bat-hotell, sies det, hva nå det betyr. Familier strømmer inn i hotellet. Spisesalen er full. 
Alle blide, glade. Mennene med kipa (kalott). Betjeningen iler omkring, hjelpsomme. 
Stemningen er høy. Man synger, klapper i hendene og danser rundt bordene. Helt utro-
lig. – Vi opplever en munter, løssluppen shabbat... For ikke mange timene siden ble vi 
angrepet av dødbringende raketter!

Kl. 20.50. Ny alarm. Ulelyden stiger og synker. Maske på. Oppe i gassrommet ligger 
en diger bokserhund med gassmaske. En slags munnkurv fylt med fuktig tøy eller papir. 
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Den er dopet, sier eierinnen. Fotograferer Per Ahlmark som skriver på maskin – med 
maske.

Kl. 21.45. Faren over. Det er falsk alarm. Trener på å sette masken riktig på. Det er 
mange remmer – minner om strikkeøvelser med fingrene. Melding om at Kong Olav er 
død. «Takk, Konge», står det i dagboken.

Lørdag 19. januar

Kl. 05.00. Ny alarm. Har hatt telefon hjemmefra. Godt med kontakt. Foreldre med 
gassmasker steller liten, lyserød baby i en plast-kuvøse.

Kl. 05.30. Gassmasker av.
Kl. 07.30. Tredje alarm i natt. Uhyggelig å oppleve gass mot jøder igjen. Nå kan de 

i alle fall forsvare seg. Siste alarm var ekte. Nedslag i Tel Aviv. Stor fare for at Israel blir 
trukket med.

Kl. 12.00. Flyreisen hjem, 20. januar, er utsatt fra tidlig morgen til kl. 18.10.
Kl. 19.00. Meget hyggelig avskjedsmiddag med gruppen.
Kl. 21.00. Da desserten ble båret inn, gikk alarmen. Jeg svevet opp trappen fra 

første til niende etasje som et dun. Det hjelper på gamle ben å ha en skikkelig skrekk i 
rumpen.

Søndag 20. januar

Kl. 10.00. Ikke mer alarm i natt. Underdeilig å få sove uten styggedommen.
Kl. 19.00. Sitter i El Al-flyet over Middelhavet – utrolig.
Bak meg venter kjente og ukjente på nye alarmer. I Gulfen regner det død. Krig 

igjen. Skal vi aldri klare å fri oss fra den?

To stater med palestinsk flertall
Det finnes allerede en stat 
med palestinsk flertall, 
staten Jordan. Dette 
området var en del av 
Palestina-mandatet fram 
til 1946. Kongefamilien 
kom riktignok fra det som 
nå er Saudi-Arabia, men 
det skjedde i 1921. Fordi 
landet var meget tynt 
befolket og det er kommet 
en god del flyktninger 
fra Israel, Vestbredden og 

Gaza (de fleste i 1948 og 
1967), utgjør palestinerne 
et flertall (tallene varierer 
stort sett fra 65-75 %). 
Også de araberne som ikke 
er palestinere, snakker det 
samme språket og er på 
mange måter det samme 
folket.
Når palestinerne ikke 
har fått sin egen stat på 
Vestbredden og i Gaza for 
lengst, har det først og 

fremst tre grunner:
a) De nekter å avvæpne 
militser og stanse terror. 
b) De har ikke villet godta 
en fredsavtale med Israel 
uten å få ”rett til å vende 
tilbake” til Israel fra 1948, 
og det kan og vil Israel 
ikke gi.
c) Indre strid.
Hvis og når palestinerne 
får orden på dette, er det 
duket for en stat nummer 

to med palestinsk flertall. 
Mange palestinere mener 
det er naturlig at disse to 
statene slår seg sammen. 
Da vil Palestina-araberne 
sitte igjen med en stat som 
er 4-5 ganger så stor som 
Israel. Med fred og sam-
arbeid bør det være duket 
for en strålende framtid.

Israelske barn på vei til 

skolen med sine gass-

maskesett under de 

alliertes invasjon av Irak i 

2003. Igjen var det frykt for 

at Saddam Hussein skulle 

bruke kjemiske eller bio-

logiske våpen mot Israel.

(Foto: Moshe Milner, GPO)
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En jødisk kvinnes skjebne 
Knut M. Hansson 

Artikkel fra Midtøsten i fokus, nr. 3/1991.

Ikke sjelden overgår virkeligheten det meste av de begivenheter fantasien kan pønske ut. 
En natt i januar 1991 traff en av Saddam Husseins Scud-raketter et område i Tel Aviv. 
800 meter fra nedslagsstedet lå en 66 år gammel jødisk kvinne og sov. Grytidlig om 
morgenen fant hennes mann henne livløs. Hun var ikke skadet, huset var ikke truffet. 
Obduksjonen viste at hun døde av skrekk. 

Hennes mann fortalte at fra det øyeblikk hun så de sorte gassmaskene for første gang 
og måtte lære å ta dem på, var hun som forvandlet. Hun begynte å skjelve på hendene. 
Maskene, og det at et værelse i boligen ble tettet med brede plastremser og gjort gass-
sikkert, skremte henne på en uforståelig måte. 

Uforståelig for utenforstående. Ordet, begrepet gass, har en voldsom virkning på 
mange eldre jøder i Israel. Saddam Hussein visste det nok. Han truet jo på et tidlig 
tidspunkt med å svi av halve Israel og drepe halve befolk-
ningen med gass. Det var angsten for gass som opptok 
israelerne mer enn noe annet. Det var den alle søkte å 
beskytte seg mot. At rakettene også var bomber og ra-
serte store boligområder, var de mindre opptatte av. 

Kvinnen som døde av skrekk var opprinnelig 
ukrainsk jødinne. Da tyskerne kom i 1941 var hun atten 
år. Hun så ikke jødisk ut og familien besluttet at hun 
måtte prøve å overleve. En eldre søster var allerede sendt 
til en konsentrasjonsleir, resten av familien ventet å bli tatt hvert øyeblikk. Attenåringen 
som var blond og lys i huden flettet sitt lange, lyse hår som en krans om hodet på østeu-
ropeisk vis. Hun fikk falske papirer og nytt navn, et ikke-jødisk, vanlig polsk navn. Nå 
var hun forvandlet til en ung, katolsk, polsk pike, født i en polsk landsby. 

Et papir som ga henne rett til arbeidstillatelse utenfor Polen, ble hennes fribrev til 
livet. Hun flyktet mot vest, til Tyskland, ikke omvendt som de fleste andre. «Du må leve, 
min venn,» ropte moren etter henne da hun dro. «Lev!» 

Underveis ble hun gjentatte ganger utsatt for kontroll - også fysisk - om hun var 
skikket til innsats for Det Tyske Rike. Hver gang gikk det godt og til slutt havnet hun 
i en velstående tysk familie. Mannen var reserveoffiser i SS. Denne familien priste seg 
lykkelig over å ha funnet en slik «perle» av en tjenestepike. Den tilsynelatende ulærte, 
klossete polske bondepiken, avslørte seg snart som det rene funn. Hvem ellers hadde en 
tjenestepike som var dyktig, pliktoppfyllende og behersket flere språk? Og som dertil 
leste bøker i fritiden! 

Familiens begeistring ble pikens ulykke. De ville adoptere henne. Først skulle hun 
imidlertid til Wien for å gjennomgå en raseundersøkelse. På ny ble hun gjenstand for 
nøye kontroll. Hun ble fremstillet for en 12-manns-komite. Kroppen hennes ble under-
søkt ned til de minste detaljer. Hun oppgav at i familien var det både blonde og mørke 
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individer. Herrekomiteen gikk samvittighetsfullt til verks. De talte hennes tenner, målte 
skulder-, bryst- og hofteomfang. Lår-, legg- og fingerlengde ble målt. Pigmenteringen i 
neglene hennes ble beskrevet. Et hårstrå ble mikroskopisk undersøkt. Skallen ble målt, 
bredde, lengde og dybde. Man forhørte seg om hvilke barnesykdommer hun hadde hatt. 
Etter en time falt dommen: «Undersøkelsen viste at kvinnen i en helt usedvanlig grad var 
skikket til å bli et medlem av det tyske folk. Hun var i enhver henseende en fullkommen 
representant for den ariske rase.» 

Dette var alt annet enn godt nytt for den unge flyktningen. Nå ville den begeistrede 
tyske familien på liv og død ha fatt i hennes fødselsattest, slik at adopsjonen kunne gjen-
nomføres. Fra den dag av begynte hushjelpens dyktighet tydelig å avta. Den tyske fami-
lien så gjennom fingrene med mindre forseelser. De lot som de ikke oppdaget «perlens» 
forsømmelser, men da hun en dag knuste familiens klenodium, en kostbar japansk vase, 
var begeret fullt. Ennå kunne de sende denne fremmedarbeideren tilbake til myndig-

Når man ser bildene fra Scud-rakettenes ødeleggelser, må man undre seg over at ikke flere ble drept. (Foto: Nathan Alpert, GPO)
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hetene. Det ble pikens redning. Hun havnet i et kontor et sted i de veldige Hermann 
Goring-fabrikkene. 

Hennes forvandling til tysk arier var fullkommen. Hun levde som de andre frem-
medarbeiderne, hun forelsket seg og innledet et forhold til en ikke-jøde. Til slutt begynte 
hun å engste seg for at hun helt hadde mistet sin opprinnelige identitet. Men så kom 
Gestapo inn i bildet. Det hemmelige politiet. Der hadde man lagt merke til denne used-
vanlige dyktige og ansvarsbevisste kvinnen. Det gjorde henne interessant som spion og 
angiver. Gestapo visste at jøder stadig vekk utgav seg for fremmedarbeidere for å unngå 
utslettelsen. Det var disse vår venninne skulle oppgi og melde fra om. Naturligvis rettet 
det hemmelige politis mistanke seg mot hennes beste venn. 

Det lyktes henne å holde politiet i sjakk. Uke etter uke skrev hun minutiøst nøyak-
tige rapporter hvor hun tilsynelatende fremla uomgjengelige argumenter for at politiet 
tok feil. Hun var utsatt for et kontinuerlig og uutholdelig nervepress. Til slutt, en dag, 
ble hun konfrontert med nye og velbegrunnete mistanker mot vennen. Plutselig brøt 
hun sammen og skrek i desperasjon til Gestapo-folkene at hun selv var jødinne. Etter det 
sa hun bare ganske stille: «Vær så snill, ikke til Polen.» Hun visste at ingen kom tilbake 
fra de polske leirene. Om Auschwitz hadde hun hørt de 
mest forferdelige historier. - Dit sendte de henne, selvføl-
gelig. Den fullkomne tyske, ariske kvinnen var påny blitt 
en ukrainsk jøde-pike. 

30. april 1944 ble hun ført inn i dødsleiren Ausch-
witz. En følelse av uvirkelighet overmannet henne: 
«Kvinnene var utmagret som spøkelser, kledd i filler med 
ødelagte sko - mange hadde bare en sko. Hodene var 
barbert eller håret klippet helt kort. De beveget seg på en 
eiendommelig, fullstendig apatisk måte. Spøkelser!» En 
eldre konsentrasjonsleirfange forklarte henne hva skor-
stenene og den tykke røken betydde: «Nå blir de ungar-
ske jødene brent.» Så ble nummeret hennes tatovert på 
overarmen: 81332. 

Hun ga imidlertid ikke opp. 
Hun trodde hellet ville følge henne enda en gang. 

Hun lærte hvordan man kunne holde ut, dag etter dag, 
på en bit brød og en tallerken suppe. I steinbruddet lærte 
hun hvordan man skulle slepe stenblokkene med minst mulig kraftanstrengelse og hun 
lærte å unngå kapoenes - arbeidsledernes - oppmerksomhet. Og sannelig, enda en gang 
stod lykken henne bi: mens hun fremdeles hadde krefter i behold, ble hun overført til en 
annen leir. Der ble hun satt til kontor-arbeide fordi hun var en dyktig maskinskriverske. 
Forlegning og forpleining var etter forholdene nesten luksuriøse. 

Snart ble leiren bombet. Russerne rykket stadig nærmere og i januar 1945 begynte 
evakueringen. 67.000 kvinner og menn begav seg ut på en lidelsens marsj mot andre 
leire. Sult, kulde og utmattelse drepte 80 prosent. 20 prosent knokkelmennesker nådde 
bestemmelsesstedene. Blant dem var ikke vår ukrainske jødinne. Hun hadde greid å 
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rømme sammen med en venninne. De fikk lov til å gjemme seg hos en polsk bondefami-
lie. Der fikk de bli til de aller siste tyskere endelig trakk seg ut. 

Etter frigjøringen arbeidet hun en stund for det polske hemmelige politiet i jakten 
på de sadistiske Auschwitz-vokterne. Det varte ikke lenge. Hun besluttet seg til å forlate 
Polen. Å begynne på nytt der, synes henne håpløst. Det polske jødehatet blusset opp 
igjen, så snart tyskerne var borte. Hun ville reise til sin bror i Palestina. Han var den 
eneste i hennes familie som hadde overlevet Holocaust. 

Reisen til Palestina varte i tre år. Blant annet satt hun i mange måneder som fange 
i en britisk leir på Kypros, men til slutt kom hun til Tel Aviv. Der begynte livet på ny. 
Hun giftet seg; fikk barn og barnebarn. Tok ytterligere utdannelse og fikk en stilling i det 
israelske justisdepartementet. En dag leste hun om en amerikansk forfatter som hadde 
skrevet et skuespill over Anne Franks dagbok. Hun sendte ham sin egen, rekonstruerte 
dagbok. Den ble til boken Eva, et av de mest gripende og betydelige vitnesbyrd om jøde-
forfølgelsene i Det Tredje Rike. En kritiker skrev: «En meget vakker, varm og fornuftig 
bok som ikke bare tyskere bør lese.» - Hun ønsket særlig at unge jøder skulle lese boken. 
«De skal få vite hvordan det egentlig var, og at slett ikke alle tyskere var like.» Hennes 
mann fortalte at hun aldri hadde hatet tyskerne. De var for henne, først og fremst en 
gåte. 

Da Irak gjorde alvor av sine trusler og angrep Israel med raketter tok kreftene slutt. 
Hjertet stanset. 

Jødenes bidrag til europeisk sivilisasjon i middelalderen
På 600-tallet ble Spania 
erobret av arabere. De 
spanske jødene var holdt 
som slaver hos de kristne. 
Mottoet var å plage jøde-
ne, men ikke drepe dem. 
Jødene opplevde araberne 
som befriere. I Spania 
fikk jødene en menings-
full rolle. Erobrerne var i 
mindretall, og de trengte 
jødene som en slags 
mellommenn. Jødene ble 
brobyggere mellom den 
islamske og den kristne 
verden. I Spania ble det 
en gullalder hvor jøder og 
muslimer samarbeidet og 

bygget et åndsliv som Ves-
ten fremdeles bygger på.
Jødenes påvirkning på 
nord-europeisk kultur be-
gynte med Karl den store, 
som var den mektigste 
herskeren i Europa rundt 
år 800. I Italia lærte han 
de jødiske menighetene å 
kjenne. Han ble imponert 
over den høye graden av 
sivilisasjon de holdt. Han 
inviterte jødene til å slå 
seg ned i Tyskland, langs 
Rhinen. Det gjorde noen 
av dem. Det ble begyn-
nelsen til bysamfunn og 
moderne sivilisasjon i 

dette området. Men da 
de kristne hadde lært 
av jødene, begynte de å 
betrakte jødene først som 
konkurrenter, siden som 
fiender. Dette er noe som 
har gjentatt seg gang etter 
gang. 
Fra 900-tallet opprettet de 
fransk-tyske jødene kon-
takt med jødene i Spania. 
Det brakte deres viten og 
lærdom et langt sprang 
framover. Jødene hadde jo 
sitt hebraiske fellesspråk, 
det betyr at de kunne 
snakke sammen på tross av 
alle språkhindringer som 

ellers fantes.
Som handelsfolk brakte 
jødene nye varer til Nord-
Europa. Det var også 
jødene som oversatte den 
gamle greske litteraturen 
til moderne språk, og  
derved spredte kjennska-
pet til gresk oldtid. Dette 
skulle i neste omgang 
spille en viktig rolle for 
den nyskapende tiden 
vi kaller renessansen, på 
grensen mellom middelal-
deren og den nye tid.  
(Etter et foredrag av  
Herman Kahan)
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Hvordan være sosialist 
og Israel-venn?
Paul Engstad 

Lett oppdatert artikkel fra Midtøsten i fokus, nr. 2/1991. Engstad var statssekretær for Arbeider-

partiet ved statsministerens kontor fra 1976 til 1980. 

Hvordan det er å være sosialist og Israel-venn? Hva er det som har gjort at jeg, ikke-jøde, 
sosialdemokrat, ikke-religiøs, født og oppvokst i steinrøysa i Norge setter det dynamiske, 
historiske interessante og problemfylte Israel så høyt. 

For det første tror jeg det er et allment trekk som gjelder både for sosialdemokrater 
og andre. Etter den andre verdenskrig var det en utbredt følelse at jødenes lidelseshistorie 
måtte opphøre. De måtte få en egen stat hvor de ikke ble hundset med rett og slett fordi 
de var jøder. Ja, en stat fikk de, men ble det slutt på lidelseshistorien? Blir det noen gang 
slutt på den? 

Men hva gjør en sosialdemokrat til Israel-venn? 
Det er nødvendig å gå litt tilbake, til den aller nærmeste historien. Ta for eksempel 

de sosialdemokrater som satt i tysk fangenskap. Min egen far var en av dem. Han var 
fagforeningsmann. Han og mange andre innen den norske arbeiderbevegelse opplevde 
en fæl tid selv, men jødenes skjebne var så mye, mye verre. De som kom hjem fra fangen-
skap mente at nå er det nok. Jødene måtte få sitt hjemland. 

Eller ta noen av de ledende innen norsk arbeiderbevegelse som måtte flykte til Eng-
land og USA under verdenskrigen. De møtte størst og best støtte blant de jødiske fag-
foreningslederne. I de jødiske Bund-foreninger traff de folk som hadde det samme poli-
tiske syn som dem selv. Frihet, likhet og broderskap var retningslinjer i deres arbeid, og 
de drømte om et samfunn der sosial nød skulle avskaffes. Alle skulle leve et bra liv uten 
frykt for forfølgelse. De enkle og rettferdige krav om trygghet i arbeid og under sykdom 
for seg og sin familie måtte bli ivaretatt. 

Men hvordan få dette til? Ja, her er det at en norsk og en israelsk sosialdemokrat mø-
tes. For det første: utgangspunktet må være at en stat, et samfunn, er demokratisk. Det 
må være ytrings- og organisasjonsfrihet. Arbeidere og andre må kunne slå seg sammen og 
arbeide for å forbedre samfunnet. I arbeiderbevegelsen i alle land har dette skjedd først 
og fremst ved at det blir bygd opp en fagorganisasjon, et politisk parti, en kooperasjon 
og sosiale og kulturelle organisasjoner i en bred bevegelse. 

Dette hadde israelerne begynt på lenge før staten Israel ble opprettet. Histadrut, 
landets fagbevegelse, ble dannet i 1920. Histadrut ble både fagorganisasjon, koopera-
sjon, organiserte et helsestell og en sosialforsikring, ja til og med en ryggrad i industri, 
jordbruk og bankvesen. De samme menneskene som var engasjert i Histadrut, var også 
politisk interessert. Og da staten Israel ble opprettet 1948, fikk arbeiderbevegelsen med 
en gang en dominerende rolle. Selv om Arbeiderpartiet aldri fikk flertall alene, dannet 
partiet en grunnstamme i alle regjeringer til i 1977, da Likud overtok. Siden har Arbei-
derpartiet vært med i koalisjonsregjering og også vært i opposisjon. Men arbeiderbevegel-
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sen i Israel er likevel så stor og viktig at den setter sitt preg på mye av samfunnslivet også 
når de ikke sitter med regjeringsmakten. 

Her ligger en av hovedgrunnene for et nært samarbeid med Israel. Både den norske 
og israelske arbeiderbevegelse bygger på samme ideologi og har mange sammenfallende 
organisatoriske og praktiske fellestrekk, selv om vi også er ulike på mange områder. 

På ett område har israelerne en særegen løsning som nok ikke ville passe i Norge. Jeg 
tenker på systemet med kibbutzer og moshaver. Men mange sosialdemokrater beundrer 
det system kibbutzene representerer. Her er de sosialistiske prinsipper satt i system. Men 

det dreier seg ikke om sentralt planlagt landbrukskolkoss 
som i Sovjetunionen. Hver enkelt kibbutz bestemmer 
selv i demokratiske former hva den skal drive med. Sam-
tidig har kibbutzene samvirkeorganer og fellesløsninger 
for å hjelpe hverandre. Moshavene er mer lik en gruppe 
selvdrivende småbrukere som også har bygd opp sam-
virketiltak. 

Disse samarbeidsformer er i tråd med den ideologi 
vi sosialdemokrater i Norge går inn for. For ikke å bli 
misforstått må jeg føye til at vi går også inn for private 
bedrifter og virksomheter. Vi er altså ikke kommunister. 

På det personlige plan har det falt seg slik at jeg har 
hatt meget nær kontakt med israelere, og særlig folk fra 
arbeiderbevegelsen. I begynnelsen av 1960-årene fikk jeg 
i oppdrag å ta meg av en ung israeler og hans kone. Jeg 

var da organisasjonssekretær i Det norske Arbeiderparti. Den unge kona hadde et livsløp 
som er verdt en bok. Her skal bare nevnes at hennes familie ble tatt hånd om her i Norge, 
og hun gikk på Møllergata skole i tre år. Hennes norskvennlighet kjenner nesten ingen 
grenser. Mannen hadde vært politisk aktiv i noen år da jeg traff ham. Siden har vi vært 
personlige venner. Han heter Mischa Harisch, har vært generalsekretær av det israelske 
Arbeiderparti, medlem av Knesset og statsråd. 

Jeg har også vært så heldig å treffe noen av de legendariske politiske lederne i Israel. 
En gang ble jeg mottatt av Ben Gurion i hans bibliotek i Tel Aviv. Ben Gurion hadde 
vært i Norge året før. Den gamle statsmann begynte øyeblikkelig å spørre meg ut om 
valgsystemet i Norge. Han mente Israel måtte reformere sitt valgsystem og var imponert 
over hvordan vi hadde løst det i Norge. Jeg måtte anstrenge meg til det ytterste for å svare 
på alle spørsmålene hans. Typisk for Ben Gurion, forstår jeg. Han hadde ikke tid til altfor 
mye småprat. Han var opptatt av å løse oppgaver for framtida. Samtalen som skulle vare 
i tjue minutter, strakk seg til halvannen time. Da kom kona hans, Paula, i døra. - Jeg ser 
at vi må slutte nå, sa Ben Gurion. 

I 1974 hadde jeg og min kone en liknende samtale med Golda Meir. Det var like 
etter at et flertall av stortingsrepresentantene skrev under på et opprop med protest mot 
at Norge hadde stemt for at Arafat skulle få holde tale for FNs generalforsamling. Den 
episoden førte for øvrig til at Israels Venner på Stortinget ble dannet. Golda Meir var rørt 
og takknemlig for den støtte Israel fikk i den vanskelige situasjonen etter Yom Kippur-
krigen, og da PLO ble tiljublet av store deler av verden. Samtalen gikk om alle slags 
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politiske spørsmål, bare avbrutt med at hun tuslet ut på kjøkkenet og kokte kaffe og 
hentet noen kjeks til oss. Igjen strakk det seg langt ut over den tid som var avsatt. Hennes 
vaktmann kom og sa ifra at det nå var nok. Andre avtaler ventet. 

Jeg kunne nevne mange som er mine personlige venner. 
Det er folk som er engasjert i politikk, i medier, i kulturlivet, kibbutzniker, for-

retningsfolk og andre. Når vi treffes går samtalene livlig om israelske problemer. Det er 
en utrolig dynamisk og åpen diskusjon om alle spørsmål når israelere er samlet. Vi bør 
huske på det av og til her hjemme. Israelerne er heller ikke enige i alle ting. Dessuten: 
det at vi er våre venners venner betyr ikke at vi er uvenner med våre venners motparter. 
Men jeg skal vokte meg veldig for å sitte her hjemme i trygghet og proklamere hvilke 
løsninger man bør finne fram til. 

Det å være venn med Israel betyr ikke at vi er fiende av palestinerne. Begge folk 
fortjener et liv i fred innen egne stater hvor de kan bygge opp sine samfunn grunnlagt 
på sine egne tradisjoner. Det betyr heller ikke at vi er enige i alt som Israels forskjellige 
regjeringer måtte foreta seg. Vi i norsk arbeiderbevegelse som er medlemmer av VINA 
eller sympatiserer med Israel støtter den linjen som Rabin og Peres valgte. Vi mener også 
at palestinerne skal få sin egen stat og at Israel skal bestå innen sikre og anerkjente grenser 
så langt det er mulig i denne nådeløse, krigerske regionen.

Det vi forventer oss er at begge stater bygger på demokrati med alle de rettigheter vi 
kjenner. All terrorvirksomhet må opphøre. Handel og mennesker må få passere grensene 
etter vanlige internasjonale regler. Vi ønsker også at det dannes politiske partier som 
gjennom frie valg velger sine ledere. Dessuten vil vi at organisasjoner, derunder fag-
bevegelsen, får utvikle seg i frie former. Vi vil også forsøke å være med – på en beskjeden 
måte – å knytte forbindelser mellom norsk, israelsk og palestinsk arbeiderbevegelse. Det 
er vårt håp at de neste 60 år i Israels historie skal bli preget av fred og samliv, ikke av 
ødeleggende kriger.

Ett hovedkrav vil jeg alltid stille, som demokrat og som sosialist: Israels eksistens må 
ikke settes i fare. Det kravet må være absolutt.

Israels målsetninger siden 1948
Siden Israel ble opprettet i 
1948, har en del grunn-
leggende prinsipper styrt 
landets politikk, mener 
skribenten Amotz Asa-El: 
a) Israel skal være et åpent 
hjem for alle jøder i verden 
som ønsker å bo der. Jøder 
som kommer til Israel, får 
straks statsborgerskap hvis 

de ønsker det.
b) Israel har forsøkt å 
bli anerkjent av flest 
mulig land og grupper i 
verden. Mange land, særlig 
muslimske, protesterte da 
Israel ble opprettet. Og 
siden brøt også landene 
i Øst-Europa og mange 
land i Afrika med Israel. 

Israel har hatt som mål å 
opprette eller gjenopprette 
normal kontakt med flest 
mulig land.
c) Israelerne har forsøkt å 
utvikle en økonomi som 
er livskraftig nok til å 
gjøre Israel tiltrekkende for 
innvandrere og samtidig i 
stand til å betale for et for-

svar som er sterkt nok til å 
møte alle utfordringene fra 
fiendtlige omgivelser.
d) En del av det samme 
bildet har vært at Israel 
hele tiden har forsøkt å 
skaffe seg strategiske al-
lierte. På 1950-tallet var 
det Frankrike. Siden ble 
det USA.
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Moralsk dobbeltbokholderi 
Kåre Kristiansen 

Artikkel fra Midtøsten i fokus, nr. 3/1992. 

Det var en gang jeg var ekspert på barneoppdragelse. Jeg hadde mine ufravikelige,  
garantert vellykkede prinsipper klart for meg, og jeg var ikke et øyeblikk i tvil om hvor-
dan disse skulle omsettes i praksis. Det var den gang jeg var ugift og barnløs. Senere – da 
jeg selv ble far og oppdrager - oppdaget jeg at min ekspertise dessverre nesten uteluk-
kende hørte hjemme i teorienes verden. 

Etter hvert har jeg forstått at den misforståelse jeg den gang gjorde meg skyld i, 
faktisk synes å ha nasjonal allmenngyldighet. Det var for eksempel en gang vi nordmenn 
fant oss berettiget til å belære våre amerikanske venner om hvordan de burde behandle 
sine fargede minoritetsgrupper for å oppnå det harmoniske, rettferdige og demokratiske 
samfunn som - underforstått - vi nordmenn var spesialister på. Det var ingen tvil om at 
vi den gang som senere befant oss aldeles utmerket i rollen som moralistisk overdommer. 
Etter at vi nå har fått problemet innenfor våre egne grenser - riktignok foreløpig i en 
relativ mild versjon, - møter vi oss selv i døra og tvinges etter hvert til å foreta en nølende 
selvkritikk. 

Men dette hindrer oss ikke i å fortsette vår moraliserende rolle på andre områder 
– for eksempel overfor staten Israel og dens problemer. Og her får vi dessverre følge av 
store deler av politikere og media i den vestlige verden. Hvor ensidige man kan bli, er 
flyktningeproblemene i Midtøsten et godt eksempel på. Den vestlige verden har i årevis 
vært maksimalt opptatt av det palestina-arabiske flyktninge-spørsmål. Det har vært gode 
grunner for det, men neppe for de ensidige og monotone beskyldninger om israelsk ene-
ansvar for at det er oppstått. Men hvordan kan man da så totalt glemme å gi uttrykk for 
den samme forståelse og medfølelse for de 7-800.000 jødiske flyktninger som på grunn 
av diskriminering og livstruende forfølgelse har måttet flykte fra de arabiske land? Eller 
hva med de hundretusener av jødiske flyktninger som nå tvinges til å forlate det tidligere 
Sovjet, Balkan og Etiopia? Når krediterte man Israel for den enestående bragd det er, at 
denne ministat under en fortløpende krigstilstand har maktet å integrere disse ulykkelige 
mennesker i sitt samfunn - og dermed løst et internasjonalt menneskelig problem - og 
dessuten spart FNs flyktningeorganisasjoner for slike milliardbeløp de har måttet bruke 
for å gi de tallmessig mindre palestinske flyktninger den nødhjelp som deres brødre i 
noen av verdens rikeste land ikke har vært villig til å gi dem? 

I mange år har vest-europeiske politikere og media belært israelske myndigheter om 
hvordan de skulle takle voldelige opptøyer som PLO-terror og intifada, og kritikken mot 
Israel har vært nådeløs - og enkelte ganger berettiget - når dens myndigheter har følt seg 
tvunget til å sette inn væpnet politi og soldater for å gjenopprette ro og orden og sikre 
sivilbefolkningen. Men så opplever vi i disse dager at vestlige land kommer i samme 
situasjon som Israel, og da får «pipa en annen lyd». Når irske terrorister trapper opp sin 
virksomhet i Nord-Irland - ja til og med i gamle England, og når fargede og andre i slum-
kvarterene i Los Angeles og San Fransisco skaper «Gaza-lignende» situasjoner i «God’s 
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Own Country», nøler man ikke med reaksjoner som ikke ligger sjenerende langt unna 
de et krigstruet Israel nytter. 

Det aller nyeste og mest groteske eksempel på dette dobbelte, moralske bokholderi 
er imidlertid beskyldningene fra amerikanske politikere og presse (blant annet Wash-
ington Post) om at Israel har solgt anti-Scud-raketter til blant annet Kina - i strid med 
forutsetninger og Cocomregler. Ryktene om dette antok etter hvert slike dimensjoner at 
ryktemakerne selv kom til å tro på dem - og derfor foranlediget en statustung, politisk 
delegasjon til Israel for å bringe på det rene hvordan dette alvorlige brudd på spillere-
glene kunne ha skjedd. Etter at kommisjonens avreise fra USA og dens ankomst til Is-
rael var «high-lighted» og behørig utstyrt med de tradisjonelle forhåndsfordømmelser av  
Israel, ble det imidlertid merkelig stille om saken i vestlige media. Nærmere undersøkel-
ser hadde nemlig brakt på det rene at det overhodet ikke var substans i sensasjonsryktene. 
Det måtte man imidlertid til israelsk presse for å få kjennskap til. Dementier av egne 
usannheter hadde liten interesse både her - og «over there». Enda mindre interesse har 
våre media og politikere utvist overfor en avsløring som israelske myndigheter kort tid 
etterpå kunne informere om: USA hadde selv etter Iran-Irak-krigen vært meget sjenerøs 
med å overlate de mest avanserte raketter og andre sensitive våpen til selveste Saddam 
Hussein. 

Burde ikke snart de som så ensidig og ofte grunnløst kritiserer Israel og anlegger 
moralske standarder på denne stat som de ikke selv etterlever, finne tiden inne til å feie 
for egen dør. Og bør de ikke snart innse sannheten i dikterens ord: «Ett er et søkart at 
forstå, ett annet skib at føre.» Kanskje kunne en slik erkjennelse føre til et noe høyere 
saklighetsnivå i Midtøsten-debatten.

Relativt skånsom krig
5. oktober 2004 hadde 
Dagbladet en kommentar-
artikkel av John Berg  
under overskriften Angri-
per med israelsk hjelp. 
Artikkelen inneholder 
mange interessante opp-
lysninger og vurderinger 
om krigen i Irak.
Her skal vi bare gjengi 
en liten del av artikke-
len. Berg skriver at etter 
tragedien i Beslan (hvor 
terrorister overtok en skole 
og et stort antall barn og 
voksne ble drept), har 
russerne innledet et nært 

samarbeid med Israel. 
Hensikten fra russisk side 
skulle være å lære og 
tilegne seg en del (israelsk) 
teknologi.
Så skriver Berg: «For  
russernes del kommer 
dessuten i tillegg at selv 
om den israelske fram-
ferden i de palestinske 
områdene er brutal, er den 
skånsom sammenliknet 
med den taktikk russerne 
hittil har brukt i Groszny 
og andre steder i  
Tsjetsjenia.»
Krig er alltid blodig 

og brutalt. Men Israels 
krigføring er mer skånsom 
enn vestlig krigføring også. 
I løpet av årene palesti-
nerne har drevet sin andre 
intifada, er over fire tusen 
palestinere blitt drept av 
israelere. Tatt i betraktning 
at Israel har en effektiv hær 
og er utsatt for et stort  
antall angrep, er tallet 
utrolig lavt. Hadde et vest-
lig land blitt påtvunget en 
slik krig, ville mot partens 
tap trolig vært langt 
større. Og når det har vært 
opprør i land som Jordan, 

Syria og Irak, er tapene 
blitt femsifret (Jordan 
1970, Syria 1982) eller 
sekssifret (Irak, kurdere 
og shia-muslimer), ofte på 
langt kortere tid.
Etter MIFFs oppfatning 
gjør Israel i hovedsak det 
som er nødvendig for at 
den israelske sivilbefolk-
ningen skal leve i relativ 
fred. Det ville Norge og 
alle andre vestlige land 
også ha gjort i en tilsvaren-
de situasjon, og antakelig 
brukt mer brutale metoder 
enn Israel har brukt. 
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Min jødiske familie
Arnt Olav Klippenberg 

Artikkelen stod på trykk i Stavanger Aftenblad 20. januar 2007. 

Det er så utrolig lett å plassere seg på den politisk korrekte midtbanen når jøder og arab-
ere utkjemper sine slag. Det minner meg om da jeg spilte på guttelaget til Eiger. Treneren 
stod alltid på sidelinja og brølte at vi måtte «slutte med klyngespel». Her i Norge driver 
mange klyngespill når det gjelder staten Israel. 

Jeg har ofte løpt i den klyngen selv. I sommer ble mine holdninger satt på prøve. 
Min jødiske familie i Israel ble beskutt med raketter. Det gjorde noe med meg å vite at en 
kjekk kar som jeg er onkel til, ble beskutt utenfor kysten. Han er i marinen og så raketter 
slå ned i vannet rundt båten.

Min jødiske familie kunne bosatt seg i Norge. I august valgte de å flytte tilbake til 
Israel. De fikk problemer med flyttelasset. Haifa var stengt på grunn av rakettangrep. 
Men de flyttet tilbake. De flyttet tilbake til krig og elendighet. De flyttet tilbake til et 
land som Jostein Gaarder ikke lenger anerkjenner.

Det er noe rart med oss og Israel. Jeg ledet et debattprogram på TV Vest. Der skulle 
vi kun ha lokale debatter. Den mest lokale debatten vi kunne ha på TV Vest, var debat-
ten om staten Israel. Israel ligger nemlig et eller annet sted på Sør-Vestlandet. Landet er 
så lite at det kunne vært med i Ryfylkerådet. Vi hadde kart over Jødeland på veggen i 
klasserommet på Husabø skole. Israel ligger rett rundt svingen. Jeg kan navnet på flere 
landsbyer i Israel, enn jeg kan navnet på bygder i Rogaland.

Hvorfor driver vi klyngespill når Israel diskuteres? Jeg tror vi sliter med at jødene 
viser styrke. Hvis bare jødene hadde lagt seg flate og latt seg banke, så hadde vi gått i 
tog med støtte. Nå sliter vi med å støtte et folk som har fått nok av bank og som derfor 
forsvarer seg med styrke. 

Jeg har ofte kranglet med min jødiske familie. Israel har funnet på mye rart som er 
vanskelig å forstå for en nordmann. Men i løpet av sommeren 2006 forsto jeg litt mer, 
tror jeg. Det gjør noe med et bitte, lite folk å bo i et bitte, lite land omgitt av diktatur-
stater. Deres måte å tenke på må nødvendigvis bli veldig forskjellig fra vår måte å tenke 
på som bor på toppen av kransekaka med melis på alle kanter.

For å si det rett ut, jeg liker jøder. Kanskje har det noe med at jeg alltid har likt folk 
som har mye humor. Religiøse og politiske grupper som sliter med humor, sliter gjerne 
med nasjonalisme og fundamentalisme i tillegg. Mange av de fremste humoristene vi 
kjenner, er jøder. I min dvd-hylle står de i kø fra Woody Allen og Jerry Seinfeld til det 
nyeste stjerneskuddet på humorhimmelen, Sasha Cohen (Borat). Et folk som elsker selv-
ironi, inngir tillit hos meg.

Min jødiske familie har flyttet tilbake til krig og elendighet med vilje. Det samme 
har noen millioner andre jøder gjort. Jeg mener vi skylder jødene å se bak de daglige 
hendelsene, bak de flimrende nyhetene og se de lange linjene, et folk drevet på vandring 
gjennom historien, et folk som endelig har lagt ut på den lange veien hjem.

Arnt Olav Klippenberg er 

journalist og humorist.
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Israels historie på frimerker
Olav Vidar Landsverk

Frimerkeentusiast og mangeårig MIFF-medlem.
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Tilbake til Zion

En av journalistene som dekket rettsaken mot kaptein 
Dreyfus, var den ungarsk-østerrikske advokaten The-
odor Herzl (1860-1904), han også assimilert jøde – som 
hadde følt diskriminering i Østerrike. Rettssaken og 
antisemittismen i Frankrike førte ham til den konklu-
sjonen at assimilasjon, dåp og fraskrivelse av jødisk tro 
og kultur, ikke gjorde slutt på jødehatet. Jødene måtte få 
sin egen stat. Tankene resulterte i boken Der Judenstat, 
utgitt i 1896. Året etter grunnla Herzl Zionist Organisa-
tion og ledet som formann den første kongressen i Basel. 
Etterpå skrev han i dagboka: “I Basel grunnla jeg den 
jødiske staten. Hvis ikke om fem år, så vil enhver sikkert 
vite det om femti år.» I 1949 ble levningene fraktet fra 
Wien og endelig stedt til hvile på Har Herzl i Jerusa-
lem. 

Også før Herzl fant jøder veien tilbake til Zion. 
Da jødene ble fordrevet fra Spania i 1492, dro mange 
østover til det osmanske riket, både til Konstantinopel, 
Alexandria og til fedrenes land. Zefad tiltrakk seg rab-
binere og andre lærde og ble et sentrum for kabbalismen 
og for jødisk lærdom generelt. I 1577 ble det etablert et 
boktrykkeri i byen, det første i hele det osmanske riket. 
Fire hundre år senere ble det markert med frimerke i 
en uavhengig jødisk stat. I 1863, grunnla Joel Salomon 
den første hebraiske avisen, Ha-Levanon. Hundreårsda-
gen ble markert med frimerke i 1963. I 1863 kom også 
avisen Havaz-zelet. 

Petah Tiqvah – «Håpets port» (Hosea 2.15) - var 
navnet nybyggerne fra Jerusalem valgte da hadde kjøpt 
land i Akor-dalen ved Jeriko. Sultanen forbød dem å slå 
seg ned der, og kolonien ble grunnlagt nordøst for Jaffa. 
En av grunnleggerne var Joel Salomon. 

I 1881 begynte innvandringen fra Jemen. De kom 
vandrende, drevet av religiøs lengsel med messianske for-

Røttene – 
lengselen 
etter Zion
Eksempler på israelske 
frimerker som fører linjene 
tilbake til den jødiske sta-
ten i Eretz Israel i oldtiden.

1978, nyttårsfrimerker. Patriarkene Abraham, Isak og Jakob.

Felles frimerkeutgave Israel, Østerrike og Ungarn 2004; tekst på 

vedhenget, med Herzls håndskrift: Hvis dere vil, er det ikke noe 

eventyr. Østerrike 1984, tekst på vedheng: Zionisme – det jødiske 

folks frihetsbevegelse.
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ventninger. Fram til første verdenskrig immigrerte nær-
mere 5000 jemenitter. 

Eliezer Perlman var født i 1858 i Litauen. I 1881 
kom han som den hebraisklærde Eliezer ben-Jehuda til 
landet og ble medarbeider i Havaz-zelet. Jødene i Pales-
tina hadde mange morsmål; de store europeiske var ladi-
no, jødespansk, og jiddisch, jødetysk. For å forstå hver-
andre kunne de ty til sitt felles andrespråk, bokspråket 
hebraisk. Men Eliezer ben-Jehuda ville ha hebraisk som 
både tale- og skriftspråk, og slik ble det. Hans egen sønn 
ble den første israeler med hebraisk som morsmål. 

Den første store innvandingsbølgen, alija, satte inn 
etter pogromene i Russland 1881-1882. Fra 1882 til 
1903 innvandret ca 25.ooo jøder fra Russland, Romania 
og Øst-Europa ellers. Enda flere dro lenger, til USA og 
Argentina. 

Yavne’el ble grunnlagt som et jordbrukssamfunn 
i 1901 og ligger syd for Gennesaretsjøen. På frimerket 
står skolebarn og farmere og venter på besøk av baron 
Rothschild. 

Kfar Saba ble også grunnlagt som jordbrukssam-
funn i 1903 på land som i 1892 var kjøpt fra arabiske 
eiere og siden kjøpt og solgt av baron Rothschild. Mange 
av nybyggerne var migranter av annen generasjons inn-
byggere i Petah Tiqvah. Landsbyen ble rasert under før-

1974, nyttårsfrimerker. Profetene Jesaja, Jeremia og Esekiel. 1984, nyttårsfrimerker. Bibelske kvinner: Hanna, Rut og Hulda.
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1969. Marc Chagall:  

Kong David

1977. E. M. Lilien: Ved  

Babylons elver. 

Ved Babylons elver der satt vi 

og gråt, når vi kom Zion i hu. 

Salme 137.1

ste verdenskrig i kampene mellom britene og tyrkere, men ble bygd opp igjen. Så ble den 
angrepet av arabere under opptøyer i 1921, og så bygd opp igjen. For så å bli angrepet 
under opptøyene 1936-1939.

På kysten syd for Haifa hadde korsfarerne en av sin største festninger, Atlit, som 
holdt stand til 1291. I 1880-årene bodde ca 200 arabere der. I nærheten grunnla jøder i 
1903 et jordbrukssamfunn, som de også kalte Atlit. I mandat-tiden satte britene opp en 
fangeleir for illegale immigranter utenfor landsbyen. 

Fra Dreyfus til Krystallnatten

I Frankrike var hatet mot tyskerne varmt etter krigen 
1870-1871, da Alsace-Lorraine ble avstått til Tyskland. 
Tyskerhatet er nok en grunn til at antisemittismen blus-
set opp i et land der jødene var fullt integrert. I skrift 
og karikaturer ble jødene jevnlig mistenkeliggjort som 
en nasjon i nasjonen. I 1894 ble kaptein Alfred Dreyfus 
arrestert, mistenkt som tysk spion. En militærdomsstol 
dømte ham så til livsvarig fengsel på Djevleøya i Syd-
Amerika. Etter anke ble han på nytt dømt skyldig i 
1899, men med redusert soningstid. Dommen var et 
justismord - et resultat av en antisemittisk forhåndsdom: Israel 1994. Dreyfus’ degradering etter dommen. 

Frankrike 2006. Dreyfus’ rehabilitasjon i 1906.

228 | MED ISRAEL FOR FRED



Eretz Israel i Britisk Palestina 
31. oktober 1917 gikk britenes Egyptian Expeditionary Force (EEF) til angrep i Gaza. 
Samme dag vedtok den britiske regjeringen en erklæring om å støtte opprettelsen av et 
«jødisk nasjonalhjem» i Palestina – etter forslag fra sionistlederen Chaim Weizmann. 2. 
november formidlet utenriksminister Balfour vedtaket til Zionst Federation via baron 
Walter Rothschild, som hadde vært parlamentsmedlem. 9. desember rykket EEF ved 
general Allenby inn i Jerusalem. 

Dreyfus var av jødisk avstamning – men helt assimilert som franskmann. Saken delte 
Frankrike i to leirer, med forfatteren Emile Zola som den fremste Dreyfus-talsmannen. I 
1906 ble Dreyfus endelig frikjent, oppgradert til major og fikk Æreslegionen. 

I Tyskland var hatet mot Frankrike varmt etter krigen 1914-18, da Elsass-Lothringen 
ble tilbakelevert. Propagandaen mot jødene som syndebukker for tapet økte i intensitet 
i et land der jødene var fullt integrert og hadde deltatt i krigen. Særlig ille ble det etter 
1933 med Hitler som Führer. Mange jøder emigrerte – men de fleste ble. 

Krystallnatten er betegnelsen på natten 9. - 10. nov. 1938 da vinduene, «krystall», 
singlet i synagoger og jødiske butikker i Tyskland. Over 25.000 jøder ble så sent til kon-
sentrasjonsleirer.

Fra venstre: Øst-Tyskland 1963. Aldri mer krystallnatt; Israel 1988. Brennende bilde av synagogen i Heilbronn, byens vakreste bygning (fra 

1877). Den var svært lik Neue Synagoge i Berlin, begge i maurisk stil; Øst-Tyskland 1990. Neue Synagoge (fra 1866) delvis gjenreist som 

et Centrum Judaicum, lærested og museum. I denne synagogen ble brannen slukket siden bygningen var vernverdig arkitektur – og så 

brukt som lager. Den brant ned etter bombenedslag i 1943; Marshalløyene 1996. Jødeforfølgelser varsler om holocaust. Krystallnatten –  

begynnelsen på regjeringens nazivold mot jøder.

Balfour-erklæringen. Marshalløyene 1997, Vestmuren; Israel 1967, Dr. Chaim Weizmann og Lord Balfour.
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25. april 1920 vedtok de alliertes konferanse i San Remo å gi Storbritannia mandat 
til å styre over Palestina. Statsminister Lloyd Georges siste ord til Weizmann var: «Nå har 
De altså Deres stat. Så er det opp til Dem å vinne folket for den.» - Han ble Israels første 
president, i 1949. 

26. juli 1922 bekreftet Folkeforbundet mandatet og utelukket samtidig Øst-Palesti-
na fra en fremtidig jødisk stat. Transjordan ble et rent arabisk emirat, stengt for jøder. 

De første britiske merkene var de militære EEF-merkene (fra 1918), som den sivile 
befolkningen kunne bruke. Da okkupasjonsstyret ble avløst av et sivilt styre, ble merkene 
(fra 1. september 1920) til bruk vest for Jordan overstemplet på Palestinas tre offisielle 
språk. Ut fra Balfour-erklæringen og mandatet kunne hebraisk stått øverst, med jødenes 
eget navn på landet, Eretz Israel. Araberne i rådet til High Commissioner insisterte på 
Palestina også på hebraisk, og britene kompromisset i arabisk favør: På hebraisk ble det 
Palestinah nederst, med en forkortelse til slutt, de hebraiske bokstavene alef og jod, som 
står for Eretz Israel. Merkene til bruk i Transjordan ble, fra november 1920, overstemplet 
kun på arabisk: Øst for Jordan. Folkeforbundets deling i 1922 var altså en godkjennelse 
av at Storbritannia alt hadde lagt nasjonalhjemmet til kun Vest-Palestina. 

I 1927 fikk Palestina egen myntenhet, et palestinsk pund, som avløste det egyptiske. 
Og det kom nye og nye rent sivile merker – igjen etter gnisninger. I utkastet var den ara-
biske teksten plasert stil venstre nederst, altså sist (da begge språk leses fra høyre), og den 
hebraiske først. Kanskje for å dempe den jødiske forrangen var alef jod satt i parentes. 
Etter arabisk protest ble tekstene byttet om, fortsatt med Eretz Israel i parentes. Slik ble 
det også på mynter og alle offentlige dokumenter.

Tekstingen kan rimelig tolkes som om britene, etter arabisk press, dempet ned poli-
tikken som lå nedfelt i mandatet. Inntrykket forsterkes av motivene, der det jødiske ikke 
akkurat er fremtredende: Merkene med verdiene 2 (laveste verdi), 3 og 10 m. viser Rakels 
grav, ikke den viktigste jødiske helligdommen - de fire helllige byene er jo Jerusalem, 
Hebron, Tiberias og Sefad. Fire merker, 4, 6, 8 og 13 mil., har Klippedomen, det sentrale 
symbolet på arabisk Palestina. 5, 7 og 20 m. viser Citadellet med Davids tårn i Jerusalem. 

Jordan 1964: Kart over 

Mandat-Palestina inklusive 

Transjordan.
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Fra venstre: Israel 1997. Hemmelig innvandring 1934-1948; Interimsmerke. Kartet viser FNs delingsplan; Israel 1997. Jubelen i gatene da 

vedtaket var kjent.

Det virker jødisk; festningen har rett nok herodiansk grunn, men er som resten av bymu-
ren fra osmansk tid, og tårnet er egentlig en minaret. Høyverdiene, 50, 90, 100 og 200 
m., viser utsyn over Tiberias, nummer tre som jødisk by, men blikkfanget er minareten 
ved den store al-Omri-moskeen fra 1743.

Merker som tilfredsstilte araberne, var deres egne 
kampmerker fra 1938. Ingen hebraisk tekst, men bud-
skapet: PALESTINA FOR ARABERNE – slik som 
Transjordan var blitt (ikke Palestina for palestinerne, si-
den både arabere og jøder var palestinske). Ved siden av 
Klippedomen vises Gravkirken; Jerusalem er hellig for 
to religioner. 

Britisk ettergivenhet gav seg utslag i sterkt kvote-
regulert innvandring – tross behovet for emigrasjon for 
tyske jøder etter 1933. Løsningen for mange var illegal 
innvandring. 

I 1939 vedtok den britiske regjeringen (Chamber-
lain) å slippe inn max. 15.000 jøder de neste fem år; 
så skulle araberne få bestemme kvotene. Under krigen 
ble skip med jødiske flyktninger fra Europa nektet å legge til havn i Palestina. Balfour-
erklæringen var i praksis annullert.

29. november 1947 vedtok FN at Palestina skulle deles i en jødisk og en arabisk 
stat, som skulle samarbeide økonomisk. Jødene jublet - arabere startet angrep på jødiske 
busser.
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Nazistenes folkemord 

– og noen enkeltskjebner

Babij Jar er navnet på en kløft i utkanten av Kiev. Der 
ble over 30.000 jøder henrettet ved skyting 29.- 30. sept. 
1941. Udåden var en gjengjeldelse for sabotasje på tysk 
krigsmateriell og ble i det vesentlige utført av en avdel-
ing fra SS. 

18. januar 1943 begynte jødene i Warszawa-ghet-
toen å gjøre væpnet motstand. Etter tre måneder gikk 
så tyskerne systematisk til verks og svidde av ghettoen. 
Over 50.000 jøder ble skutt og resten sendt til leirer. En 
av dem som ledet opprøret, var Mordechaj Anielewicz. 
8.mai døde han i kamp. Kibbutzen Yad Mordechai er 
oppkalt etter ham.

Et lyspunkt: I 1943 ble nesten alle jødene i Dan-
mark, over 8000, fraktet i båter, mange rodd, over til 
Sverige. 99 prosent av jødene i Danmark overlevde Ho-
locaust – mot 50 prosent av 1500 i Norge. Diplomaten 
Raoul Wallenberg, født 1912 i Stockholm, reiste i 1944 
til Budapest for å redde en siste rest jøder ut av landet; 
muligens reddet han hundre tusen. I januar 1945 rykket 
sovjetiske tropper inn i Budapest, Wallenberg ble arres-
tert og døde siden som fange i Sovjet.

Havivah Reik, født 1914 i Slovakia, emigrete til 
Palestina i 1939 og gikk inn i Palmakh, Haganahs eli-
testyrker. Under krigen ble hun som «amerikansk» fall-
skjermsoldat sluppet ned i Tsjekkia, der hun sluttet seg 
til partisanene. I 1944 ble Reik og andre partisaner tatt 
til fange av Waffen SS, og hun ble skutt 20. nov. 1944. 
Kibbutz Lehavot Haviva er oppkalt etter henne. 

Nazistene var tilbakeholdne med direkte antijødiske 
merker, men det er unntak. Vinteren 1941-1942 ble det 
holdt en stor antifrimureri-utstilling i Beograd. De ustil-

Israel 1983. Josef Kuzkovskijs maleri Den siste veien - Babij Jar; 

bildet henger i Knesset.

Polen 1948: Femårsminne 

for oppstanden. 

Israel 1973. Trettiårsminnet 

for danskenes rednings-

aksjon.      

Israel 1983. Femtiårsminne: 

Mordechaj Anielewicz. 

Warszawa-ghettoen. 

Israel 1983. Raoul  

Wallenberg; på vedhenget: 

Den rettferdiges sti er som et 

strålende lys. Ordspr. 4.18. 
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te plakatene var av samme slag som i ustillingen i Berlin, om Den evige jøde; «frimurer» 
er et annet ord for jøde. I 1942 utgav Serbia fire merker i tilknytning til utstillingen. Ett 
viser kampen mot jødeslangen med frimurersk davidsstjerne. 

I november 1944 går det mot slutten for Nazi-Tyskland. Årets merke til minne om 
kuppforsøket i 1923, viser hva slags krefter den tyske ørn kjemper mot; ut fra tidens 
ideologi er symbolikken klar: Jødeslangen med tre hoder, frimureri, marxisme og kapi-
talisme. 

Som en motsats viser Polens merke, 1946, hvem som virkelig var den diabolske: 
Dødninge-SS-soldaten pøser Zyklon B over Majdanek, som ble befridd av sovjetiske 
soldater i 1944. 

Nazistenes mest berømte offer er ingen motstandshelt. I skjul i Amsterdam skrev 
Anne Frank ned det hun opplevde og tenkte, dag for dag. Skjulestedet ble oppdaget, og 
familien havnet i Bergen-Belsen, der hun døde i mars 1945, 16 år gl. Men Anne Franks 
dagbok overlevde - og lever.

Tyskland 1979. Femtiårs-

minne for Anne Franks 

fødsel.

To merker til minne om Holocaust: Canada 1999 og Israel 2003. Israels merke peker håpefullt fremover: Holocaust og gjenfødelse. Den gule 

stjernen avløses av den blå israelske.
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Krig og hat

Da resultatet av FNs delingsplan 29. november 1947 ble 
kjent, brøt det ut opptøyer blant araberne, og en borg-
erkrig begynte. Særlig alvorlig var det for jødene isolert 
i Jerusalem, som ble beleiret og måtte få forsyninger i 
konvoier fra Tel-Aviv.

 23. februar 1948 detonerte arabere en bombe i Ben 
Jehuda-gaten i Jerusalem, og 55 jøder ble drept. 26. fe-
bruar angrep arabere Hadassah-hospitalet. 9. april ryk-
ket Menahem Begins Irgun inn i landsbyen Deir Jassin 
(med ca 800 innb.) ved Jerusalem for å stoppe angrep 
derfra mot forsyningskonvoiene til Jerusalem; Begin 
selv var ikke med. Landsbyen ble inntatt, men ikke etter 
Begins plan; aksjonen resulterte i overgrep, og ca. hun-
dre arabere ble drept. 13. april angrep arabere en konvoi 
av jødiske leger og sykepleiersker på vei til Haddasah. 40 
jøder ble drept, mange i det de løp fra brennende biler. 

Deir Jassin er blitt stående på selve eksemplet på is-
raelsk grusomhet. Hendelsen er blitt klippet ut fra sam-
menhengen, gjentatt og gjentatt og hører med til basis-
propaganda for europeiske antisionister mot terroristen 
og krigsforbryteren Begin. Som en del av markedsførin-
gen av typisk jødisk grusomhet, utga ti arabiske land 19 
Deir Jassin-merker i perioden 1965-1968.

 I 1975 begynte borgerkrigen i Libanon som sam-
menstøt mellom kristne libanesere og palestinske ara-
bere. De kjempende myrdet stadig sivile. I januar 1976 
inntok PLO den kristne byen Damour og utslettet den 
med massakre på anslagsvis 500 sivile. I august invaderte 
en kristen falangiststyrke leiren Tel Zaatar, der de pales-
tinske morderne fra Damour hadde forskanset seg blant 
flyktningene. Anslagsvis 2000 ble drept. Ingen av hen-
delsene medførte den store indignasjonen i Europa.

16. september 1982 rykket Elie Hobeikas libane-
siske falangister inn i Shatila-leiren. Det kom til skudd-
veksling, og ikke bare mellom PLOere og falangister. 
Det ble en videreføring av borgerkrigen, der hevn krevde 
hevn, denne gangen fordi den falangistiske president-
kandidaten var myrdet. Det blir et nytt Tel Zaatar: An-
slagsvis 1000-2000 ble massakrert. Nok en episode i 
borgerkrigen, der arabere drepte arabere. Men Hobeikas 
menn hadde gått inn i leirene med tillatelse fra de israel-
ske styrkene, som i juni hadde rykket inn i Libanon for 
å fjerne truselen fra PLO. 
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Med Israel som den skyldige var massakrene en verdig sak for minnefrimerker: 
Saudi-Arabias har dolken fra Deir Jassin. Iraks snakker om den sionistiske rasistiske ag-
gresjon i leirene. Jordans lyver endefram: Israels massakre 
på de palestinske flyktningene i Sabra- og Shatila-leirene 
17. september 1982. Hobeika er frikjent. Syrias lar bare 
bildet tale. 

Tidligere samme år, i februar, stod Det muslimske 
brorskap bak opptøyer i Hama i Syria. President Assad 
sendte elitetropper, som meide ned innbyggerne i tusen-
vis. Til Amnesty International kom det meldinger om at 
cyanidgass var ledet inn bygninger, og at folk var samlet 
på militærflyplassen, uten mat og ly i flere dager; anslags-
vis omkom i alt 10.000 - 25.000. 

Episoden i Hama var ikke betydelig nok til minne-
merke i noe land, heller ikke til masseprotester i Europa. 
Antisionister krevde boikott av Israel og ønsket etter 
hvert en absurd rettergang i Belgia: For å dømme den 
skyldige for massakrene, skulle Sharon, Israels forsvarsminister i 1982, anklages – men 
ikke Hobeika; han, som hadde gitt ordrene, var ønsket bare som vitne mot Sharon! 
Denne holdningen er dobbelt rasistisk. 1) Israel, som jødene, dømmes strengere enn 
andre, som demoner. 2) Bare mennesker er moralsk ansvarlige for drap; når en hund 
dreper, er eieren ansvarlig. Å overse Hobeikas menn, er å anse dem som uansvarlige ikke-
mennesker. - Demonen Sharon lot Hobeikas hunder massakrere uskyldige!

Alle disse blodmerkene demoniserer Israel, men oppfordrer ikke til krig. En følje-
tong av andre merker viser hva man skal gjøre med den lille Satan (- USA er store Satan). 
Slutten av fastemåneden ramadan markeres årlig som Jerusalemdagen i Iran. Selv uten 
tekst taler merkene tydelig om hvilken stat som er mest fiendtlig til Israel: 

1980. Klippedomen Ghods/Jerusalem har selve trosbekjennelsen Det er ingen Gud 
uten Allah, fulgt av: La oss befri Jerusalem - fra davidsstjernen. 1983. Flagget på geværet 
har påskriften: Alahu akbar – «Allah er stor». Så følger sitat av Khomeini: Skal vi frigjøre 
Jerusalem, må vi stole på våpnene og islamsk makt. Dette er nesten krigserklæring! 1984. 

Koranen overstråler Pa-
lestina, omslynget av 
Israels flagg med pigg-
tråd-stjerne. 1991. Det-
te merket er ikke utgitt 
på Jerusalemdagen, men 
til støtte for intifadaen. 
Merket viser hva barn i 
Iran indoktrineres i: Å 
hate Israel.
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Krig og håp

I Tel Aviv 1948, den 8. ijar i jødisk kalender, tilsvarende 14. mai, ble Israel erklært op-
prettet. Under portrettet av Theodor Herzl leste David Ben-Gurion opp erklæringen, og 
Hatiqva – «Håpet» lød utover salen. Neste morgen slapp egyptiske fly bomber over byen; 
i tillegg angrep Transjordan, Syria, Libanon, Irak og Saudi-Arabia. Angriperne var sikre 
på en seier i løpet av en måned, og britisk presse regnet med at håpet var ute for Israel. I 
januar 1949 var krigen endelig over. Av en jødisk befolkning på 650.000 døde over 4000 
soldater og 2000 sivile.

Ny kriger fulgte i 1956, 1967 og 1973. I tillegg kom kampene mot terrorisme, som 
nå er et verdensproblem. München-OL i 1972 skulle være fri for rasistiske undertoner 
som preget lekene i Berlin i 1936, men i den gode atmosfæren var sikkerhetstiltakene 
mangelfulle. 5. september trengte terrorister seg inn i det israelske kvarteret. De tilhørte 
Svart september, en underavdeling av al-Fatah, og krevde at Israel i bytte med gislene 
skulle frigi 200 PLO-fanger. Etter israelsk nei og noen forhandlinger gikk tysk politi til 
væpnet aksjon, skjøt fem av terroristene og mislyktes i å redde gislene. Elleve israelere – 
deltagere, trenere og dommere - ble funnet skutt etterpå.

Mellom krigene og terroren var det glimt av håp. Det var en verdensbegivenhet at 
Egypts president Sadat besøkte Jerusalem i 1977 og talte i Knesset. I 1978 fikk Sadat og 
Israels statsminister Begin Nobels fredspris for vellykkede fredsforhandlinger. Krigstil-
standen som hadde vart fra 1948, var over. 

PLO var grunnlagt i 1964; målet var å utslette Israel. Men i 1988 godtok forman 
Yasser Arafat FN-resolusjon 242, som krevde sikre grenser for Israel. I nærvær av presi-
dent Clinton undertegnet Arafat og statsminister Yitzhak Rabin en fredsavtale i 1993. 
En justert utgave av FNs delingsplan av 1947 så ut til å kunne bli virkelighet, med en 
jødisk og en arabisk stat som skulle samarbeide økonomisk. I 1994 mottok Rabin, Arafat 
og Israels utenriksminister Shimon Peres Nobels fredspris. 

To høytidsdager utgjør en enhet. Minnedagen for de falne, Jom ha-Zikaron, faller 
på 7. ijar i jødisk kalender, som i 2008 var 7. mai. På denne sorgens dag minnes alle 
jødiske soldater som er falt i krig, men også de som er falt som offer for terror. Dagen 
markeres med flagging på halv stang. Forretninger, restauranter og teatre holder stengt. 

Israel 1998. Israel 50 år. 

Egypt 1979. Fredsduene 

flyr rundt Sadats signatur. 

Israel er ikke nevnt - en 

kjølig fred? 

Det palestinske selvstyre 

1994. Rabin og Arafat gir 

hverandre hendene i Wash-

ington 13.9.1993.  

En hjertelig fred?

Haiti 1973. Innmarsjen til 

det israelske OL-teamet i 

1972. 

Grenadinene 2000. Olympia-

massakren, 11 israelere drept.
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En luftvernsirene innleder bønn på gravplassene. Den nasjonale sørgehøytideligheten 
holdes på Herzl-høyden i Jerusalem, der mange statsledere og soldater er gravlagt. Der 
ble det i 1998 innviet et monument for terrorofrene. Jom ha-Zikaron er en israelsk na-
sjonal høytidsdag, men minner i sitt alvor om en gammel jødisk høytidsdag, Jom Kippur, 
Forsoningsdagen. Ved solnedgang går flagget til topps på Herzl-høyden for å markere at 
gledens dag, Uavhengighetsdagen, Jom ha-Atzma’ut, er begynt. 

Israel, Jom ha-Atzma’ut 

1952: Det blomstrer i  

krigens sår: (30) Sønder-

skutt vanntårn ved kibbutz 

Yad Morde-chai. (60)  

Etterlatt syrisk stridsvogn 

ved Degania. 

2003: Vraket er et minne fra 1947; straks FNs delingsplan var 

kjent, ble busser på vei til Jerusalem angrepet, og dermed  

begynte borgerkrigen, arabere mot jøder, i Palestina. 

Israel 1965: Masada, 

festningen som falt for 

romerne; der gir soldatene 

løftet: Masada skal ikke falle 

igjen.

Israel 1978. Hatiqva 100 år: 

Å være et fritt folk i vårt land, 

landet Zion og Jerusalem.

Israel 10.5 1967, Jom ha-

Atzma’ut: Det franske  

flyet Mirage III, som  

ble avgjørende i den  

kommende krigen i juni. 

Rent symbolsk er flyene 

avbildet ved Masada.

Israel 16.8.1967, Jerusalem med Vestmuren er erobret:  

...Mine øyne og mitt hjerte skal være der alle dager. 1.Kongebok 9.3.

Israel, Jom ha-Zikaron. 1969: Flagg på halv stang.
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Jerusalem - jødisk hovedstad i 3000 år 

Ca. 1000 f. Kr. ble David konge i den første staten Israel, med Jerusalem som hovedstad. 
I 1996 feiret derfor Israel byen som jødisk hovedstad i 3000 år. Europeiske politikere var 
varsomme med å delta i feiringen, siden det kunne oppfattes som støtte til Israels annek-
sjon av Gamlebyen. Men fjernere land, som ikke trengte å tenke diplomatisk, deltok, og 
en del utgav i 1996 en del jubileumsfrimerker, nesten alle med Jerusalem 3000-logoen. 
I 1977 viste Norge Jerusalems første konge i en illuminasjon i Aslak Bolts bibel, der han 
spiller harpe i bokstaven E.

Israel (1995) fortsetter der Norge «begynte» (fra høyre): Den harpespillende David 
- Gamlebyen med Klippedomen, Aqsa-moskeen og Vestmuren – og Knesset i den nye 
bydelen.

Gambia (1996), glimt av Jerusalems historie: En romer og Absalons søyle, en greker 
og Gravkirken, en tyrker og Den gylne/Nådens port, en hasidisk jøde og Vestmuren. 

Costa Rica (1996) fokuserer på Jerusalem som sentral i tre religioner, med en mi-
naret, synagoge og kirkekuppel; sitat fra Jesaja 56.7: ... mitt hus skal kalles et bønnens hus 
for alle folk. 

        

San Salvador 1996: Dagens 

storby Jerusalem, med 

Gamlebyen i forgrunnen.
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Wergeland, Israel og MIFF jubilerer

Kong Christians Vs lov av 1687 sier i Tredie Bog: «Ingen Jøde må sig her i Riget indbe-
give, eller sig finde lade, uden Kongens særdelis Lejdebrev under tusinde Rixdalers Straf 
af hver Person, som uden forskrefven Lejdebrev betrædis. Hvo, som nogen Jøde angiver 
og Kongens Amptmand anviser, skal have derfor et halvt hundrede Rixdaler.» Samtidig 
lyder en bønn i alterboken av 1688: “Herre Gud himmelske Fader [...] giv os din Naade, 
at vi ikke blive utaknemmelige som Jøderne, ...» 

Da Grunnloven ble utformet i 1814, hadde Norge i godt over hundre år hatt for-
bud mot jøder. Og paragraf 2 tok opp i seg forbudet: Jøder ere fremdeles udelukkede fra 
Adgang til Riget. I 1839 sendte Henrik Wergeland et forslag til Stortinget om å oppheve 
jødeparagrafen, men forslaget ble nedstemt. Resten av livet kjempet han for jødesaken, 
men døde i 1845 uten å oppleve seieren. Først i 1851 ble paragrafen opphevet, etter 
motstand i næringslivet. 

Med opphevelsen døde dessverre ikke fordommene mot jødene. I det nye, selvsten-
dige Norge 1905 lød det fortsatt i kollektbønnen 25. søndag etter trefoldighet: «Herre 
Gud, Himmelske Fader! [...] give os din Naade, at vi ikke blive utakknemmelige, som 
Jøderne,...» 1851 var et vendepunkt i jødenes historie, men ikke et endepunkt i kampen 
for anerkjennelse. 

Som jødenes adgang til Norge, har heller ikke jødenes adgang til statsdannelse vært 
noen selvfølgelighet. På området innen det slagne osmanske riket fikk fire arabiske stater 
selvstyre 1933-1946, men Israel måtte vente til slutt, 1948 – og da gjennom kamp med 
disse statene. 

Fra 1948 var Sovjet anti-israelsk og definerte på 1970-tallet sionisme som en blan-
ding av rasisme, antikommunisme og antisovjetisme. I 1974 talte Arafat i FN – om 
sionismen som imperialistisk, kolonialistisk, reaksjonær, diskriminerende og forent med 
antisemittismen. Han høstet stående bifall. I oktober 1975 talte Ugandas diktator i FN, 
han som tidligere hadde lovprist Hitler. Idi Amin forlangte at Israel skulle utestenges fra 
FN og utslettes - og fikk stående applaus. 10. november 1975 vedtok Hovedforsamlin-
gen å stemple sionisme som rasisme. Forslaget var fremmet av 25 arabiske stater, og det 
fikk støtte av Sovjet-blokken og en del u-land.

I 1991 gikk Sovjetunionen i oppløsning. Samme år annullerte FN sionisme=rasisme-
vedtaket av 1975; Israel var igjen fullverdig medlem av FN. Men vedtaket ble gjort mot 
25 stemmer, som gjerne ønsket at Israel skulle forsvinne fra kartet.

Norge 2008: Det er få som krever opphør av staten Israel. Likevel lever den dis-
kriminerende holdningen som begynte med Sovjets antisionisme. Som jøden i sin tid 
ble vurdert etter særregler, dømmes Israel altfor ofte etter en annen standard enn andre 
stater: 

I følge folkerettslig sedvane må angriper finne seg i å betale erstatning i form av 
landavståelser, slik Tyskland måtte etter begge verdenskrigene, til blant annet Polen og 
Belgia. Israel har gitt fra seg det meste tatt i forsvarskrig i 1967, men når Israel annekterer 
noe land, er det kolonialistisk og i strid med folkeretten, sier antisionister. Og når israel-
ske borgere har slått seg ned på erobret land, kalles det krigsforbrytelse av en tidligere 
formann i Stortingets utenrikskomité. Han kaller også Sharon en krigsforbryter, men 
møtte gjerne en representant for Hamas. 

Norge 2008. 200-års-

jubleum for Henrik Werge-

lands fødsel.

Israel 2008. Hatiqva 130 år.

Israel 2008. Jom ha-Zikaron.
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Israel 2008. Barne tegninger: 

Israel er mitt hjem

Jeg elsker Israel 

Israel 60.

En sittende minister, som har en del partikollegaer med Jaffa-appelsin-allergi, har 
gått inn for boikott av israelske varer, men ikke andre lands. Med tanke på undertryk-
kelsen av Tibet, kunne en Kina-boikott være aktuelt å drøfte, men slik politikk er uan-
svarlig overfor norsk næringsliv; dialog er det moralsk korrekte. Å boikotte israelske varer 
avspeiler derimot ansvar og moralsk indignasjon - og skader neppe norsk næringsliv. 

I mai 2008 ble det kjent at det skulle holdes en sommerlig NATO-øvelse utenfor 
Arendal. Formål: Å trene på å redde mannskap fra ubåter i nød; en sivil øvelse, der også 
Russland var invitert. «Det blir jo helt feil, for det blir en slags hvitvasking av en okku-
pasjonsmakt som jeg ikke synes noe spesielt om,» sa et medlem av utenrikskomiteen til 
NRK. Han siktet da ikke til Russland, men Israel.

Tidligere har akademiske røster gått inn for boikott av israelske akademikere. Le-
deren for et kristelig plateselskap støttet i 2006 boikott av israelske kunstnere: «Som 
kulturarbeider er dette det som synes mest relevant for meg i forhold til Israel nå, selv 
om jeg i nesten enhver annen sammenheng tror på kunstens muligheter til å fremme 
dialog, skape fred og bygge broer og vil fortsette å initiere prosjekter med denne troen 
som basis.» Han synes også det er noe spesielt med Israel.

«Det er noe spesielt over dagens jubilerende nasjon. Derfor er det da også mange 
som lar seg friste til å demonisere Israel og dem som føler tilknytning til landet. Det er 
en farlig politisk lek. For demoniseres et folk og et land, blir det meste tillatt. Da slipper 
vi samtidig løs demonen i oss selv,» avsluttet Stanghelle sin Israel-kronikk i Aftenposten 
på Israels nasjonaldag, 8. mai 2008.

Det var noe spesielt at 1814-politikerne med middelaldersk tankegods utelukket 
jøder. Det var spesielt avskyelig at nazistene i Tyskland i 1933 gikk inn for boikott av 
jødiske forretninger, leger og advokater. Det er det også når stortingspolitikere med sov-
jetisk arvegods vil utelukke israelere.

Med Israel for fred er 30 år, og har fortsatt en oppgave i å bekjempe demonisering av 
Israel. Målet er ikke at Israel skal vurderes som en engel, men skal bedømmes som andre 
stater, slik som jødene skal aktes som andre folk.

Israel 2008. Frimerke med 

logoen for 60-årsjubileet.
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Med Israel for fred i 30 år
Conrad Myrland

Første gang publisert i jubileumsboken Med Israel for fred.

Med Israel for fred (MIFF) ble først etablert som en aksjonskomité av ungdommer og 
studenter fra Oslo-området 5. april 1975. Initiativtakerne hadde, slik de selv skriver i sitt 
første informasjonsblad, «gått lei av den stadig økende, ondsinnete og til dels løgnaktige 
anti-israelske og anti-zionistiske propaganda fra visse kretser». 

Den spede begynnelsen

Aksjonskomiteen så det som sin oppgave å spre riktig informasjon om Midtøsten-konf-
likten og skape større forståelse for staten Israel. Medlemmene ønsket også å tilbakevise 
Palestinakomiteens «ensidige, forvrengte og løgnaktige 
«informasjon» om Midtøsten». I første omgang foku-
serte MIFF sitt arbeid på gymnaser og universiteter. 

Allerede i desember 1975 utgav MIFF sitt første 
informasjonsblad, Med Israel for fred, et 20 siders hefte 
i A4-format. Forsiden på bladet viser en ung gutt med 
en hvit fredsdue i hånden. «Midtøstens barn har freden i 
sine hender,» lød den optimistiske overskriften. Tittelho-
det hadde også slagordet Med Israel for fred på hebraisk.

- Israel-aksjonens organ vil ta for seg myter og facts 
i forbindelse med Midtøsten problemet, fra 1880-årene, 
da jødene for alvor begynte å vende hjem, og opp til da-
gens situasjon, skrev redaktørene Hans Petter Grønvold 
og Nicolai Midthun i den første utgaven.

Det første informasjonsskrivet fra desember 1975 presenterer følgende «paroler»:
«Full støtte til det jødiske folks rett til deres nasjonale hjem i Erez Israel.
Full støtte til den frie, demokratiske staten Israel, hvor jøder, kristne og muhammedanere 

har samme rettigheter og plikter.
Avvis alle stormaktsløsninger som vil true Staten Israels frihet og eksistens, og det jødiske 

folkets nasjonale frihet i deres hjemland – Erez Israel.»
21.-23. januar 1977 etablerte MIFF sitt første seminar på det jødiske feriehjemmet 

i Bærum, med 40 overnattingsgjester. Blant foredragsholderne var Israels ambassadør og 
Leo Eitinger. En resolusjon fra møtet ble trykket blant annet i VG, Vårt Land, Tønsberg 
Blad og Folkets Framtid.

Lørdag 6. mai 1978 inviterte MIFF for første gang til et offentlig møte. Henri 
Brudzewski gav en øyenvitneskildring fra en reise til Sør-Libanon. Nærmere 50 personer 
møtte frem, selv om det var «en glohet» lørdag ettermiddag. 

Et annet satsningsområde var emblemer. I første omgang ble det laget fem tusen 
jakkemerker, som raskt ble utsolgt. Deretter ble det trykket 20.000 klistermerker.

Initiativtakerne til MIFF hadde 

«gått lei av den stadig økende, 

ondsinnete og til dels løgn-

aktige anti-israelske og anti- 

zionistiske propaganda».

MED ISRAEL

FOR FRED

MIFFs logo ble utviklet 

allerede på midten av 1970-

tallet.
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VG var muligens den første norske avisen som omtalte de unge Israel-vennene som 
aksjonerte på Blindern. «Marxist-leninistenes propagandamaskineri har arbeidet uhin-
dret i fem år og hjernevasket store studentmasser. Nå varsles motstand mot indoktri-
neringen,» skrev VG 5. mars 1976. Nicolai Midtun, Sidsel Wiborg og Grethe Neufeldt 
trosset frykten for skjellsord fra marxist-leninistene og erklærte at de «støtter Israels kamp 
for fred». I ukene som fulgte fikk MIFF også omtale i Vårt Land, Jewish Chronicle og 
den israelske avisen Davar.

2. mars 1977 ble det første arbeidsutvalget i den voksende bevegelsen nedsatt. Det 
besto av Meir Gallor, Nicolai Midthun, Bjarne Slyngstad, Grethe Neufeldt, Jan Benj. 
Rødner, Yngve Taraldsen og Sidsel Wiborg. Rødner ble valgt til formann i arbeidsutval-
get. 

Samme vår ble de første utkastene til det som i dag beskriver MIFFs formål og 
grunnlag utarbeidet. Det ble også utarbeidet en kortfattet fremstilling av Midtøsten-
konflikten.

Ryktet om MIFF begynte å spre seg. Sommeren 1978 var det etablert lokalgrupper 
i Porsgrunn/ Skien, Kristiansand, Ålesund og Trondheim.

Formelt stiftet i 1978

Organisasjonen MIFF, slik vi kjenner den i dag, ble formelt stiftet på konstituerende 
generalforsamling på Hamar 29. juli 1978. «Vi som var med på stiftelsen håper og tror 
at her kan venner av Israel knytte brorskapsbånd i den felles innsats for landet,» skrev 

Styreledere 

1978 Jan Benj. Rødner

1984 Knut M. Hansson

1988 Søren Kjendlie

1989 Bjarne Schirmer

1991 Kåre Kristiansen

1993 Jan Benj. Rødner

1996 Eli Finsveen

1998 Johann Bjerke

2001 Gabriel Edland

2008 Morten Fjell 

Rasmussen

Avisredaktører 

1975 Hans Petter Grønvold 

og Nicolai Midthun

1977 Bjarne Slyngstad

1980 Øyvind Bernatek

1981 Betzy og Olav Heen

1983 Betzy Heen

1984 Øyvind Bernatek

1985 Kjell Sandvik

1985 Øyvind Bernatek og 

Sidsel Wold

1986 Øyvind Bernatek

1986 Kjell Sandvik

1990 Ellen Elisabeth 

Hansen

1992 Terje Østebø

1992 John Arne Moen

1994 Jan Rantrud

1994 Odd Myrland

Nettredaktører

1996 Jan Sigve Særsten

2001 Conrad Myrland 

Daglig ledere

2008 Conrad Myrland

Jan Benjamin Rødner åpner det første landsmøtet i MIFF på Hamar 29. juli 1978. Rødner er fortsatt 

medlem av MIFFs styre.
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organisasjonens første formann, Jan Benjamin Rødner, i referatet fra landsmøtet. «Vi 
ønsker å formidle faktiske opplysninger om konflikten i Midtøsten til den opinion som 
vi vet er overveldende positiv til Israels sak,» forklarte han i intervju med Dagbladet.

MIFF hadde også oppgaver for dem som allerede var overbeviste venner av Israel. 
«Mange er «Israel-venner» på et vaklende grunnlag. De føler seg usikre og får ube hag ved 
sitt standpunkt når det blir reist kritikk mot Israel. «Det er ikke lett å forsvare Israel,» sier 
de. MIFFs oppgave er nettopp å få vekk denne usikkerheten,» skrev Rødner i 1980.

1980-årene

Den viktigste kanalen MIFF har hatt til sine medlemmer, har hele tiden vært informas-
jonsbladet som ble startet tre år før organisasjonen ble formelt stiftet. I 1980 vedtok 
styret å endre navn på bladet fra Med Israel for fred til Midtøsten i fokus, og året etter gikk 
det fra blad i A5-format til avistrykk i tabloidformat.

I 1980-årene ble det også arrangert studiesirkler, seminarer og gruppeturer til Israel. 
I Oslo ble Israel-matinéer avholdt årlig, og nye lokallag vokste frem i flere byer. Lokal-
laget i Stavanger markerte seg tidlig som et av de mest aktive, blant annet med egne 
radiosendinger som ble støttet av MIFF sentralt. 

Hovedstyret i Oslo produserte løpesedler og drev lobbyvirksomhet, for eksempel 
mot norske myndigheters godkjennelse av PLO. Kontakten mot pressen og det politiske 
liv var ekstra stor i forbindelse med besøk av inviterte akademikere og politikere fra 
Israel. Aktivitetene toppet seg i forbindelse med Libanon-krigen i 1982. Da gikk også 

Medlemsutviklingen i MIFF fra 1979 til 2008. 8. april 2008 ble den gamle medlemsrekorden fra  

1986 på 1871 medlemmer slettet. To dager før Israels 60-årsdag i mai 2008 passerte MIFF 2000  

medlemmer. (Grafikk: Conrad Myrland, MIFF)
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medlemstallet kraftig opp, fra 981 sommeren 1982 til 1587 sommeren 1983. Veksten 
fortsatte i årene som fulgte, til en topp på 1871 ved generalforsamlingen i 1986. I disse 
årene hadde MIFF i kortere og lengre perioder lønnede kontormedarbeidere, som blant 
annet arrangerte vervekampanjer og lotterier til inntekt for organisasjonen. 

1990-årene

Til tross for litt nedgang i antall medlemmer, gikk MIFF inn i 1990-årene med opti-
misme. Fra den spede start på midten av 1970-tallet, hadde organisasjonen det siste tiåret 
posisjonert seg som en sentral aktør i den norske Midtøsten-debatten. «MIFF har en vik-

tig informasjonsoppgave» for å snu trenden av at media 
«presenterer et ensidig og negativt farget bilde av Israel,» 
sa Krfs partileder Kjell Magne Bondevik til Midtøsten 
i fokus i slutten av 1990. Året etter overtok Kåre Kris-
tiansen som styreleder, den klart mest kjente politikeren 
som har vært aktiv tillitsmann i organisasjonen. 

I perioden mellom 1992 og 1995 opplevde MIFF 
et nokså stort frafall av medlemmer. Dette skyldes nok 
delvis at rekrutteringsarbeidet ikke ble gjennomført like 
systematisk som på 80-tallet, og at mange kanaliserte 
sitt Israel-vennskap gjennom den nye aksjonskomiteen 
Hjelp Jødene Hjem – hvor MIFF var en av støtteorgani-
sasjonene helt fra begynnelsen. Men nedgangen var også 
et resultat av intern uenighet, og en hel del meldte seg ut 
i protest eller lot være å fornye medlemskapet. Akkurat 
som fredsprosessen mellom Israel og PLO skapte pola-
risering i det israelske samfunnet, ble det polarisering 
blant Israels venner i Norge. Mange mente at sentrale 
tillitsmenn i MIFF hadde uttalt seg for optimistisk i for-
hold til Yasser Arafat og fredsprosessen.

I siste halvdel av 1990-årene klarte MIFF å stabi-
lisere medlemstallet rundt tusen medlemmer. Fra 1994 
ble det også mer stabilt i redaksjonen til Midtøsten i fo-
kus. De første 19 årene av bladets historie var det minst 
13 redaktørskifter. Nå har Odd Myrland vært redaktør 
sammenhengende de siste 14 år. 

Den største nysatsningen til MIFF på 1990-tallet var etablering av sider på Inter-
nett. Den første enkle presentasjonen av organisasjonen ble publisert allerede på nyåret 
1996. Jan Benjamin Rødner var igjen den visjonære pådriver slik han hadde vært ved 
MIFFs oppstart, mens Jan Sigve Særsten fra Bømlo tok seg av det tekniske arbeidet. 

I norsk målestokk var Med Israel for fred svært tidlig ute med å etablere seg på In-
ternett. Tidlig i 1996 var det bare fem aviser som satset sterkt på sin Internett-utgave, og 
kun ti prosent av befolkningen kunne komme online hjemmefra. MIFFs etablering kom 
også før de fleste statlige etater satte i gang sine første spede initiativ på Internett.

På landsmøtet sommeren 

2008 gikk Gabriel Edland av 

etter syv år som styreleder. 

Morten Fjell Rasmussen fra 

Bergen ble valgt til ny leder. 

Deltakerne på generalfor-

samlingen kunne glede seg 

over 30 prosent medlems-

økning det siste året.
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2000-årene

I januar 2001 trappet MIFF opp sitt arbeid på Internett ytterligere, da Odd Myrlands 
nevø, Conrad Myrland, overtok som nettredaktør i sin fritid. Fra å være en mer eller min-
dre statisk hjemmeside med en del bakgrunnsstoff, lanserte MIFF en levende nett portal, 
Porten til Midtøsten, med domenenavnet Miff.no. Daglige oppdateringer med nyheter 
på norsk (på grunnlag av engelskspråklige nettaviser i Israel) og et levende debatt forum 
tiltrakk seg raskt et økende antall besøkende. Bakgrunnsartiklene fra Midtøsten i fokus ble 
etter hvert presentert systematisk på aktuelle temasider.

Flere av MIFFs nye nettgjester satte så stor pris på Miff.no at de valgte også å støtte 
organisasjonen som medlemmer. Det klare flertall av nye medlemmer de siste åtte årene 
har kommet gjennom innmeldinger på nettet.

Noe rekruttering har også skjedd gjennom de fem lokalforeningene som klarte seg 
best gjennom nedgangsårene i 90-årene. De siste årene har den lokale møteaktiviteten 
vært størst i Stavanger, Oslo, Arendal, Kristiansand og 
Bergen, men det har også vært aktivt arbeid på lokalplan 
i Østfold, Trøndelag og Møre- og Romsdal.

Et viktig grunnlag for MIFFs vekst de siste årene 
ble lagt på generalforsamlingen i 2000, da organisasjo-
nen samlet seg om en strategiplan utarbeidet av Gunnar 
Gravdahl og Trygve Eklund sammen med sentralstyret. 
Her ble uenighetene fra 1990-tallet endelig avsluttet, og 
organisasjonen samlet seg om å bygge på medlemmenes 
felles Israel-vennskap, «uavhengig av deres syn på reli-
gion og ideologi». Det ble også enighet om å vektlegge 
synspunktene til de store gruppene i israelsk politikk i organisasjonens informasjons-
arbeid, med naturlig vekt på «den politikk som føres av Israels til enhver tid sittende 
regjering».

MIFF i jubileumsåret

30 år etter at MIFF ble stiftet har organisasjonen flere medlemmer enn noen gang tidlig-
ere. Ved generalforsamlingen i juni 2008 var medlemstallet 2132, en økning på over 30 
prosent fra samme tid året før. Mye av denne veksten skyldes vellykkede vervekampanjer 
gjennom nettsiden og ulike aviser. Israelvenner over hele landet har strømmet til MIFF 
for å markere sitt vennskap i det doble jubileumsåret.

Fra og med august 2007 engasjerte MIFF sin nettredaktør på fulltid. Fra februar 
2008 ble Conrad Myrland også daglig leder for organisasjonen. En fast medarbeider har 
gjort det mulig å sette i gang med ny virksomhet på flere felter. Det mest nærliggende 
eksempel er denne jubileumsboken som du leser nå. MIFF har også startet produksjon 
av ukentlige radiokommentarer og deltar mer aktivt i den norske Midtøsten-debatten.

30 år etter at MIFF ble stiftet 

har organisasjonen flere  

medlemmer enn noen gang 

tidligere.
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Fra MIFFs formål og 

grunnlag:

«Gjennom saklig og allsidig 

informasjon om Midtøsten-

konflikten, det jødiske folk 

og dets historie ønsker 

MIFF å skape en dypere og 

større sympati for Israel og 

det jødiske folk.

- MIFF støtter det jødiske 

folkets rett til et nasjonalt 

hjemland i Eretz Israel.

- MIFF støtter en løsning av 

flyktningeproblemene som 

ikke innebærer en trussel 

mot Israels eksistens.

- MIFF mener at konflik-

ten mellom Israel og dets 

naboer bør løses ved  

direkte forhandlinger  

mellom partene.

- MIFF tar avstand fra 

organisasjoner som ikke vil 

anerkjenne staten Israel.»

Hva står MIFF for?
Odd Myrland

Lett oppdatert artikkel fra Midtøsten i fokus nr. 2/2002.

Det er mange Israel-organisasjoner i Norge. De fleste tar utgangspunkt i en eller annen 
tanke medlemmene har angående jødene og Israel, og arbeider for å spre den. Mange har 
kristne grunntanker. 

MIFF går en annen vei. Vi tar utgangspunkt i hva folk flest i Israel (de store grup-
pene) mener. Vår oppgave er å forklare til folk som forstår norsk hvordan israelere flest 
tenker. Vår oppgave er altså ikke å mene så mye, men å formidle israelernes syn (de stør-
ste gruppene, og ikke minst Israels lovlig valgte regjering).

Dersom mottakerne av MIFFs informasjon får et mest mulig klart bilde av hvordan 
israelere flest oppfatter situasjonen, har vi gjort vår oppgave etter forutsetningen. 

MIFF ser det ikke som sin oppgave å mene noe om saker som det er uenighet om 
blant de store gruppene og partiene i Israel. Vi gjengir ulike syn, så får folk trekke kon-
klusjonene selv. Som organisasjon stiller vi oss for eksempel nøytral til jødiske bosetnin-
ger på Vestbredden, fordi det er sterkt omstridt i Israel. Vi konstaterer at et stort flertall 
i Israel er villige til å oppgi bosetningene i bytte for en ekte, varig fred. Problemet er at 
naboene ikke ser ut til å være villige til å inngå en slik fred.

Vi er en religiøst nøytral organisasjon. Det betyr at vi ikke tar opp profetier, Bibelens 
lære om Israel eller andre teologiske emner, bortsett fra en viss fakta-orientering. Det er 
et prinsipp hos oss at jøder, kristne og sekulære skal kunne føle seg hjemme og kunne 
delta på like fot på alle nivåer i organisasjonen. Det vi har felles er et vennskap med Israel. 
Det er også viktig at vårt stoff skal være relevant for folk som ikke tror på Bibelen. 

Dette betyr ikke at alle MIFFs medlemmer er religiøst nøytrale personlig. Mange 
av oss er tvert imot sterkt engasjert i ulike former for kristen eller jødisk virksomhet, og 
vi kan ha sterke (og ulike) oppfatninger om profetier, misjon blant jøder osv. Mange av 
MIFF-medlemmene er derfor også medlemmer av en eller flere andre Israel-organisa-
sjoner. De religiøse sakene, vennskap med spesielle grupper jøder osv. blir da ivaretatt 
gjennom disse organisasjonene eller gjennom menigheter. 

Samtidig kan man støtte det opplysningsarbeidet MIFF driver. Vi ser ingen mot-
setning mellom disse vinklingene. Dermed kan vi samle folk av ulike oppfatninger til 
et fruktbart samarbeid og et godt vennskap, på tvers av mange skillelinjer ellers. Vi blir 
som et slags permanent «fellesmøte», der vi lar stridssaker mellom Israels venner ligge, og 
samler oss om det vi har felles.

Vårt utgangspunkt er at israelerne har et sterkt ønske om fred. Det er svært få sjåfø-
rer, leger, bønder, lærere, industriarbeidere, forretningsfolk osv. som ønsker å bli utkalt 
til å føre krig. Men det må ikke være en «fred» som tillater terror og/ eller legger til rette 
for en storkrig som til slutt skal ta knekken på den jødiske staten. Vi håper at vårt infor-
masjonsarbeid kan være et ørlite bidrag til en fred hvor jødene lever i trygghet, og hvor 
palestinere og andre arabere nyter godt av et fredelig samarbeid med Israel.
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Bente og Jan Benj. Rødner Oslo

Hjelp Jødene Hjem Oslo

Det mosaiske trossamfund Oslo

Brit Valderhaug Oslo

Linda Meszansky Oslo

Reidar A. Berg Oslo

Ingrid Bentrud Dolva Oslo

Wenche von der Lippe Oslo

Gunnar Moen Salberg Oslo

Kjell Nupen Oslo

Solveig Berg Oslo

Grete Wiig Oslo

Howard Goldstein Oslo

Cecilie Bjaanes Oslo

Roald Ringstad Oslo

Haldis Henriksen Oslo

Ingebjørg Lunde Oslo

Anne og Jan Sender Oslo

Øivind Karlsen Oslo

Ingrid Langaas Oslo

Øyvind Bernatek Oslo

Kjell Aartun Oslo

Elisabeth Helland-Hansen Oslo

Karin Bie Oslo

Jenny Dante Oslo

Tor Einar Larsen Oslo

Solveig og William Brown Oslo

A. M. Lie Oslo

Atrid Tollaas Oslo

Torunn Matre Oslo

Gunvor Baldersheim Oslo

Thor Evje Oslo

Gerd og Siegfried Soltes Oslo

Vivian og Rolf Kirschner Oslo

Tore Wilhelmsen Oslo

Vidar Bekkby Oslo

Ole Andreas Baksaas Oslo

Tabula Gratulatoria
Israel 60 år - MIFF 30 år
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Ansgar og Bjørg Sletteberg Bærum

Ida Thomsen Bekkestua

Gipsy Ann D Souza Lysaker

Odvar Omland Asker

Aagot og Odd Kvakestad Ski

Anne-Grete og Bjarne Slyngstad Ski

Thore A. Bjørnstad Vinterbro

Anne Christine Dalan Kolbotn

Sonja Elisabeth Bjørkly Tårnåsen

Magnus Venøy Drøbak

Anne Kristin Brekke Näppä Nesoddtangen

Kjell Arman Smith Nesoddtangen

Jim Roger Kristiansen Lørenskog

Laila Solrun Haug Moss

Ingrid Kværner Elgarøy Moss

Liv Ingeborg Leirstein Moss

Greta Rimington Son

Helene Andreassen Skoghøy Son

Reidun Bugge Rygge

Reidun og Erling Josefsen Fredrikstad

Bjørg Astrid Haugstulen Fredrikstad

Tor Erlend Vasstveit Gressvik

Solveig og Helge Røsæg Mannstad

Else og Eivind Skilnand Saltnes

Solveig og Ole Bernhard Sørbøe Kråkerøy

Magnar Nordtug Grålum

Espen Jensen Greåker

Inger og Håkon Halvåg Halden

Randi Alice A. Bø Halden

Torstein Bryne Skiptvet

Erling Røynås Tomter

Randi Hestnes Rakkestad

Espen Trydal Rømskog

Torbjørn Ekroll Setskog

Nancy og Steinar Rosseland Løvenstad

Olav Berger Frogner

Halvor Brennhagen Gjerdrum

Bjørg og Iver Anders Granerud Nannestad

Gerd Skjærstad Hansen Jessheim

Rolf Korsgaard Flisa
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Lars H. Alhaug Hamar

Ivar Henry Norum Hamar

Evelyn Frøyshov Hamar

Jan Liberg Elverum

Karl Nordhagen Elverum

Familien Bø Koppang

Ragnhild J. Kleva Østre Gausdal

Heidi Beate og Frank Hjellet Heidal

Sel Baptistmenighet Lom

Sten Erik Holljen Grua

Aud og Håkon Sveen Harestua

Bodil Bergheim Brandbu

Sonja og Sverre Glimsdal Hunndalen

Svanhild Veslemøy Draumås Biri

Per Lykkja Lomen

Anne-Marie Vedal Drammen

Torgeir Kjøniksen Drammen

Ellen og Arne Kopland Krokstadelva

Roar Harvik Solbergelva

Anna E. Hansen Solbergmoen

Roald Henriken Skallestad

Trygve Eklund Nøtterøy

Reidun og Ivar Hauge Vear

Kristin Stokke Ramnes

Arne Lyseng Horten

Torbjørn Hagen Horten

Irene Hansen Sandefjord

Kari Stamsø Høeg Larvik

Arne Olav Lund Larvik

Helene Braathen Larvik

Jan Norberg Stavern

Unni og Thor Løvholdt Stavern

Jonny Bekkevold Vestfossen

Kebaabetswe og Sigurd Eikaas Lierskogen

Tumelo Victoria Sigurdsdatter Eikaas  Lierskogen

Tom Berg Hønefoss

Marie Johanne Skaland Jevnaker

Torhild Authen Nes i Ådal

Gunnar Viklund Hallingby

Anne Nedremyr Hol
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Gunvor og Kjell Tangerås Hovet

Randi Edel Aasen Lampeland

Sverre Granlund Notodden

Nils Sandsodden Skien

Arnold Tullin Kverme Skien

Else og Oddmar Moen Skien

Karin og Kåre Jensen Skien

A. og G. Levinstein  Skien

Dora og Trygve Evensen Skien

Kristine Borgestad Skåtøy

Tove og Bjarne Gjuvsland Akkerhaugen

Marit og Agnar Bratland Edland

Ingjerd Edland Edland

Arne Odd Ellefsen Porsgrunn

Ella og Birger Andreassen Stathelle

Elisabeth H. og Olav Vidar Landsverk Stathelle

Sven Rudskjær Stathelle

Jon Emil Hammervold Langesund

Margareth H. Nesse Stavanger

Kristin og Odd Kristian Øverland Stavanger

Asbjørn Gismarvik Stavanger

Grethe og Bjørn Mo Stavanger

Milfrid Liebich Stavanger

Turid Flem Stavanger

Torjer Ragnar Meling Stavanger

Jack W. Jenssen Stavanger

Ingrid Lanza Stavanger

Oddbjørg Flem Stavanger

Odd Myrland Stavanger

Bjørg og Ole Kristian Eriksen Hafrsfjord

Jens Jakob Dreyer Hafrsfjord

Maria og Henning Helvig Hafrsfjord

Tore B. Kallevig Hafrsfjord

Terje Risvik Hafrsfjord

Eivind G. Holtan Sola

Sonja og Trond Otto Sola

Tom Soma Ræge

Renate Myrland Ræge

Anne Gry Gjørn Bø Randaberg

Arne Voll Randaberg
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John Harestad Randaberg

Jens Bjelland Jørpeland

Inga Skretting og Lars Byberg Forsand

Anders Eie Tau

Helge Madland Tau

Rannfrid og Leiv Larsen Finnøy

Berit og Johs Borlaug Sauda

Møyfrid Ferkingstad Åkrehamn

Arve Magnar Abelsen Vedavågen

P. O. Pedersen Åkrehamn

Torbjørn Vasstveit Sandnes

Margit Frafjord Sandnes

Olav Vedøy Sandnes

Kjersti Inga Haaland Hommersåk

Arne Skjørestad Hommersåk

Jostein Usken Hommersåk

Bente Torsvik Sandnes

Eivind Høieggen Sandnes

Kari S. og Tor Riska Sandnes

Kjellaug og Ove Eikje Sandnes

Torgeir Riska Sandnes

Ottar R. Johannesen Sandnes

Berit og Harald Dahlstrøm Ålgård

Gurina Haugland Ålgård

Ingunn og Thorvald Pollestad Bryne

Martin Langholm Kleppe

Margit og Per Vestly Klepp stasjon

Elisa Skretting Varhaug

Gustav Nord-Varhaug Varhaug

Torunn og Sverre Ånestad Varhaug

Rakel Lobekk Varhaug

Aslaug og Audun Gravdal Sirevåg

Ådne Tjemsland Nærbø

Klara og Knut Torland Nærbø

Liv Marie Abrahamsen Nærbø

Marta Vorland Nærbø

Torhild og Øyvind Kloster Egersund

Tordis Husveg Øgreid Helleland

Lars Rosland Hauge i Dalane

Isak Espenes Hauge i Dalane
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Olaug og Lars Magne Haugland Bjerkreim

Jørgen Ingvar Ivesdal Vikeså

Nelly og Jon Rasin Bø Sira

Hallvard Kvæven Tonstad

Elrid Gullestad Kvinesdal

Marie og Samuel Haugseth Kvinesdal

Kjell Johannessen Mandal

Janina Rees Haaland Mandal

Arne Strømme Sør-Audnedal

Kåre Igland Lyngdal

Barbro Skretting Lyngdal

Sigrund Holm Lyngdal

Harald Lunøe Kristiansand

Bjørn Norheim Kristiansand

Geir Haaland Kristiansand

Geir Tufteland Kristiansand

Kjell Vidar Høgetveit Flekkerøy

Håkon Eriksen Kristiansand

Sigurd Jansen Kristiansand

Torolf Bj. Haug Kristiansand

Jens Frigstad Kristiansand

Arvid Trygve Skaar Kristiansand

Gerd Hals Kristiansand

Alf Helge Vige Kristiansand

Tordis og Gabriel Edland Kristiansand

Kåre Torleif Vinvand Kristiansand

Randi Tjøntveit Kristiansand

Andreas Dvergsnes Kristiansand

Inge Telhaug Søgne

Gudrun Hærås Finsland

Gunnar Baardsen Brennåsen

Willy og Grethe Gundersen Vennesla

Oddvar Høgevoll Vennesla

Trygve Danielsen Vennesla

Helge Jørn Stien Vennesla

Magne Strømme Vennesla

Anne Gunn Berge Vennesla

Jan Helge Vigsnes Øvrebø

Jon Pettersen Øvrebø

Jørgen Høgetveit Evje
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Linda Brottveit Byglandsfjord

Torjus O. Nomeland Rysstad

Unni og Håkon Rudnick Hiis

Frank Rørheim Froland

Kjersti og Gudbjørn Jomås Bjorbekk

Laila og Harald Høyer Arendal

Aslak Katerås Åmli

Gunvor Eikelia Fevik

Signe og Kåre Dokkedal Grimstad

Anne-Marie og Tore T. Christiansen Grimstad

Ove Bakken Grimstad

Per Jørg Johnsen Tvedestrand

Karen Margrethe Marcussen Tvedestrand

Unni og Oddvar Løvdahl Tvedestrand

Anne Karin Vågenes Bergen

Gunhild Ness Bergen

Albert Lepsøe Bergen

Ole S. Jæger Bergen

Gry Margareth Hoseth Nilsen Bergen

Thor Mikalsen Bergen

Solveig Sætre Bergen

Reidar Angeltveit Bergen

Hildegunn og Are Næss Bergen

Peter Johan Johansen Eidsvåg i Åsane

Ole Bernt Fasmer Flaktveit

Torunn og Arvid A. Fosse Mjølkeråen

Anna Zachariassen Laksevåg

Tom Hjellestad Loddefjord

Hans Bjørkhaug Loddefjord

Asgeir Straume Godvik

Irene Kleppe Høgetveit og Øystein Høgetveit Olsvik

Annette og Jørgen Næss Os

Anne-Margrethe Engen Hagavik

Hans Einar Hellerud Hagavik

Kjell Jakobsen Nesttun

Nils Birger Brørvik Rådal

Monrad Langeland Rådal

Bjarne Kydland Sandsli

Egil Øvretveit Ytre Arna

Bjørg Vågenes Kristensen og Arne Kristensen Lonevåg
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Kjell Bjørsvik Haus

Grethe Tangen Olsen Ask

Bjørn Aga Harkentz Kleppestø

Ann Synnøve Johansen Hauglandshella

Arne Henning Nergård Straume

Berit og Martin Ruud Straume

Jarle Olsen Knarrevik

Betsy Søreide Ågotnes

Marit og Arvid Rygh Stord

Audun Magne Vevatne Stord

Rachel og Toralf Steinsland Mosterhamn

Astrid Handeland Valen

Norge-Israel Foreningen for Haugesund og omland  Haugesund

Terje Bertelsen Haugesund

Tordis Bjørkenes Jacobsen Auklandshamn

Knut Ottar Kringeland Aksdal

Lauritz Eide Norheimsund

Edith og Lars Gravdal Omastrand

Synnøve Samnøy Holmefjord

Orathai og Magne Vassenden Tysse

Rune Askeland Tysse

Svein Hitland Tysse

Arnt Ove Henriksen Tysse

Lars O. Himle Voss

Agnes Lid Voss

Martin Skjervheim Vossestrand

Martha og Ola Aga Nå

Margit Volckmar Utne

Sølvi og Bjarte Leine Alversund

Leiv Eidsnes Eikangervåg

Andreas Brakstad Frekhaug

Magnus Bjørsvik Ostereidet

Birger Myhr Ostereidet

Kjell Petter Rekdal Ålesund

Asbjørn Harry Johansen Ålesund

Svein Henry Kolgrov Ålesund

Magne Haugen Ålesund

Petra Halsen Ålesund

Gunnar Ramsli Godøy

Bodil Rise Hareid
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Gunnar Saunes Ulsteinvik

Anne Djupvik Gurskøy

Arne Redse Volda

Hans Ottar Magnussen Volda

Marianne og Jon Sætre Ørsta

Knut Helge Stokke Sæbø

Gudrun Pedersen Åndalsnes

Erling Holen Molde

Annbjørg Marie Hansen Elnesvågen

Målfrid Rødal Elnesvågen

Erna Rødal Farstad

Aud Reidun Aasheim Malmefjorden

Kjell Nakken Skåla

Rasmus P. Sandøy Sandøy

Helene Borøchstein Bjørbak og Bent Arnfred Alnæs Kristiansund

Alexey Kurbanov Aure

Anne og Jon Skaugset Nordfjordeid

Reidunn Hellevang Sogndal

Toralf Sæterlid Feios

Trygve Mjell Sande i Sunnfjord

John Arne Moen Trondheim

Børge Jørgensen-Dahl Trondheim

Hanne og Sten Idar Paltiel Trondheim

Torkel Bjarte-Larsson Trondheim

Søren Einar Andersen Trondheim

Hildur Unsgaard Trondheim

Turid Synnøve Hammer Trondheim

Ingard Ottemo Trondheim

Ingrun Norum Trondheim

Sigfrid H. Blekkan Trondheim

Rut Andrea Nervik Trondheim

Bjørn Røstum Bosberg

Geir Knutsen Tiller

Hilde Karen og Ståle Hagen Flatåsen

Alf Kåre Skogly Levanger

Leif Halvorsen Verdal

Ole M. Lian Spillum

Jens Vollmo Limingen

Jan Arne Birkeli Sørarnøy

Reidun Strømsvik Ørnes
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Helge L. Hveding Ballangen

Leif Åge Iversen Mosjøen

Gunnar Johnsen Leirfjord

Leen Spaans Brønnøysund

Kenneth Goa Tromsø

Peder Hansen Sommarøy

Svein Magne Johansen Skjervøy

Anny og Almar Kristiansen Skjervøy

Odd Bruvoll Silsand

Reidun Bruvoll Silsand

Leif Zachariassen Sørreisa

Samuel Vestermo Sjøvegen

Kåre Thomassen Alta

Mirjam Arild Alta
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