Israels argumenter
som du ellers ikke får høre
Mange av Israels
beste argumenter
kommer svært
sjelden fram i
norske medier.
Her er noen punkter i kortform. På nettsiden miff.no/kort finner du de samme
punktene med lenker til mer utfyllende
artikler.
Israel er nødhavn for flyktninger
I nesten to tusen år før 1948 hadde
jødene ikke noe eget land. De ble diskriminert og forfulgt både i Europa og
den arabiske verden, de måtte for eksempel ofte bo i ghettoer. Fra ca. 1880
begynte en innvandring av jøder til
landet dette folket hadde hatt i oldtiden, landet som nå er Israel.
Da Israel ble opprettet i 1948, gikk lokale arabere og arabiske naboland til
krig. Ca. 700.000 arabere flyktet som
et resultat av krigen (Palestina-flyktningene). De palestinske flyktningene
hører vi stadig om, men det blir glemt
at millioner av jøder har flyktet til Israel.
Det har flyktet flere jøder bare fra arabiske land (over 900.000) enn arabere
(palestinere) fra Israel. De fleste jødene
fikk med lite av det de eide. Det er i dag
nesten ingen jøder igjen i arabiske land.
De har ikke noe annet sted enn Israel å
gjøre av seg. - Dersom alle jødiske og
arabiske flyktninger skal få full erstatning for det de mistet da de flyktet, har
jødene netto store beløp til gode. Israel
er litt mindre enn Nord-Trøndelag fylke. Jødene utgjorde tradisjonelt ca. 2 %
av befolkningen i den arabiske verden,
mens lille Israel bare utgjør snaut 0,2 %
av arealet der.
Jødene må ha et eget land fordi de
blir diskriminert og trakassert i mange
land. Måten de ulike religiøse og etniske gruppene har behandlet og behandler hverandre på i arabiske land,
forteller at behovet for en jødisk stat

har sagt nei hvis de ikke får ”rett til å
vende tilbake”, altså kan overta selve
Israel, det eneste området i verden jødene har.

er like stort nå som før (for eksempel
Libanon, Algerie, Irak, Libya, Syria, kurderne). Etter som Europa nå blir mer og
mer muslimsk, ser stadig færre jøder en
framtid her for seg og sine barn.
Falskt bilde av Israels krigføring
Israelerne er påtvunget stadig krig.
Men våre medier dekker Israels kriger
mye mer omfattende enn andre kriger,
også kriger som er langt mer blodige.
Dermed skapes et falskt inntrykk. I virkeligheten er Israels krigføring mindre
brutal enn krigføringen Nato har drevet og driver i Afghanistan, Irak, Libya
og andre land. Israel bruker så mye
makt som er nødvendig for å stanse
angrepene.
To stater for to folk
Et stort flertall av jødene i Israel går
inn for en tostatsløsning hvor palestinerne og jødene har hver sin stat, to
stater for to folk. Det som mest hindrer
en slik løsning, er at palestinerne ikke
bare forlanger en stat på Vestbredden
og Gaza-stripen, men også ”rett til å
vende tilbake” (flytte inn i Israel) for
sine flyktninger fra 1948 og deres 5-10
millioner etterkommere. Med det ville
jødene komme i mindretall også i sitt
eget land.
Jødiske bosetninger
Israel har tilbudt palestinerne å oppgi
det meste av Vestbredden. I bytte for
bosetninger som Israel beholder, skal
palestinerne få like store områder av
Israel. Etter 45 år med bosetningsaktivitet fyller bosetningene maksimalt 3
prosent av området. Men palestinerne

Israel er en stor suksess
Israel er en vellykket stat og et ekte
demokrati. Her finner du fri og levende debatt, frie og rettferdige valg og
nesten ingen vold mellom politiske
grupper. Israel har for eksempel høyere
levealder enn Norge. På HDI (Human
Development Index, FNs levekårsindeks) ligger Norge øverst av 187 land.
Danmark ligger på plass nr. 15. På plassen bak Danmark ligger Israel! De palestinske områdene på Vestbredden og
Gaza-stripen ligger på plass 110, foran
Egypt (112), Syria (116) og 75 andre
land. Tallene for Syria er fra før borgerkrigen.
På Forbes’ ”lykkeindeks” (hvor tilfredse
folk føler seg ifølge omfattende meningsmålinger), ligger Israel på delt 8.
plass (sammen med Australia, Canada
og Sveits). Palestinerne ligger på plass
nr. 96. Tyrkia ligger på plass 103, Egypt
og Syria på delt plass 115. 155 land var
med i undersøkelsen. Tallene for Syria
er fra før borgerkrigen.
Det er gode argumenter for å regne Israel som 1900-tallets mest vellykkede
land, og det kan argumenteres for at
Israel er det beste landet i Midtøsten å
bo i også for arabere.
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