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Historien

Moses - Josva - David

Deling, ca. 922 f. Kr.
Nord-Riket Israel
Sør-Riket Judea

Israel erobret, 722 f. Kr.
  Befolkning spredt, 
 forsvinner.

Judea erobret, 586 f. Kr.
  Tilbakevending +
 jødisk diaspora i 
 Midtøsten og Nord-Afrika.
Judea > Jøde

Israel - oldtidslandet og folket



Historien

Uansett hvor jødene levde, 
skulle de feire høytidene på 
den tiden av året da de ble 
feiret i Jerusalem.

Ekteskapet innstiftet i Israels 
land - skilsmisseregler.

Det skulle alltid finnes et 
skriftlærd jødisk nærvær i 
Det hellige landet. For bare 
i Israels land kan Torahen 
[Moseloven] studeres fullt ut.

Jødenes forbindelse til landet



Folkeretten

24. juli 1922

recognition has thereby been 
given to the historical connec-
tion of the Jewish people with 
Palestine and to the grounds 
for reconstituting their 
national home in that country

The Mandatory shall be 
responsible for placing the 
country under such political, 
administrative and economic 
conditions as will secure the 

establishment of the Jewish 
national home

Folkeforbundets mandat



Folkeretten

Israel vant  
landområder i 
selvforsvar
Egypt okkuperer Gaza.

Jordan okkuperer og 
annekterer 
Vestbredden.

Arabisk side insisterer 
på at våpenhvilelinjene 
ikke er grenser.



Folkeretten

Israel vant mer i selvforsvar
1967
Israel vinner kontroll over 
Sinai, Gaza, Vestbredden 
og Golan.

Sinai blir levert tilbake til 
Egypt etter fredsavtale på 
slutten av 1970-tallet.



Faktasjekk

NRK Debatten 19. mai 2021.

NTBs og NRKs løgnkart



1917-1948

Styrt av 
britene

1948-1967

Styrt av 
israelerne

Styrt av 
egypterne

Styrt av 
jordanerne

1967-1994

Styrt av 
israelerne

lovlig
etter

forsvarskrig

1995

Palestinsk 
selvstyre

gult og grønt

Palestinsk
stat 

Mahmoud  
Abbas
sa NEI

Tilbud 2008

Folkeretten

Det har aldri eksistert noen palestinsk stat. Først etter at Israel tok kontroll over 
Gaza og Vestbredden fikk palestinerne etterhvert selvstyre der. I 2005 trakk Israel 
seg helt ut av Gaza. I 2008 tilbudte Israel tilbaketrekning fra 97 % av Vestbredden.

Grenser må avklares i forhandlinger



Folkeretten

Israel har akseptert tap av, og trukket seg ut av, store landområder i håp om å få fred med sine arabiske naboer.

Hvordan det jødiske folkets land har krympet

1920 1921 1947 1949

1973 1979 1982 1995 og 2005



Historien har bevist at sionistene hadde rett

Jeg tror at menneskeheten 
kan stige til stadig nye høyder 
av sivilisasjon, men jeg tror 
oppstigningen vil skje des-
perat sakte. Skal vi vente til 
dagen menneskeheten [blir 
vennlig innstilt], må vi vente 
lenger enn vår levetid, lengre 
enn våre barns, barnebarns 
og oldebarns levetid.
(...)
I land hvor vi har bodd i 
århundrer blir vi fortsatt sett 
ned på som fremmede, og ofte 
av dem som hvis forfedre ikke 

hadde blitt hjemmehørende 
i landet hvor jødene allerede 
hadde opplevd lidelse.
Jødestaten, 1896

Det går desperat sakte



Historien har bevist at sionistene hadde rett

Gamle fordommer mot oss 
ligger fortsatt dypt i men-
neskenes hjerte. Den som 
trenger bevis for det, trenger 
bare høre på folk hvor de 
snakker rett ut av posen: 
ordtak og eventyr er begge 
antisemittisk. 
(...)
Jo lengre antisemittisme blir 
tilbakeholdt, jo mer brutalt vil 
det bryte ut.
Jødestaten, 1896

Fordommer ligger dypt i hjertene



Historien har bevist at sionistene hadde rett

Vi kommer til å lide alvor-
lig i kampen mellom klass-
ene, fordi vi står i den mest 
eksponerte posisjonen i 
leirene til både sosialister og 
kapitalister.
(...)
Det kan også innvendes at vi 
ikke må skape nye forskjeller 
mellom folk, vi må ikke reise 
nye barrierer, vi må i stedet 
la de gamle forsvinne. Men 
folk som tenker slik er elskver-
dige drømmere, og ideen om 
et hjemland vil fortsatt leve 

sterkt når støvet av deres ben 
vil ha forsvunnet uten spor i 
vinden.
Jødestaten, 1896

Vi kommer til å lide alvorlig



Historien har bevist at sionistene hadde rett

Intet menneske er rikt eller 
mektig nok til å transplan-
tere en nasjon fra et bosted 
til et annet. En ide alene kan 
oppnå dette, og denne ideen 
om en stat kan ha den nød-
vendige innflytelse til å gjøre 
det. Jødene har hatt denne 
rojale drøm gjennom hele 
den lange natten i deres his-
torie. «Neste år i Jerusalem», 
er vår gamle frase. Det han-
dler nå om å vise at drømmen 
kan bli omskapt til en levende 
realitet.

Jødestaten, 1896

Drømmen kan bli en realitet



Historien har bevist at sionistene hadde rett

Like rettigheter for jøder etter 
loven kan ikke trekkes tilbake 
hvor de en gang er blitt gitt. 
Ikke bare fordi tilbaketrekn-
ing vil bli motarbeidet av tid-
sånden, men også fordi det 
umiddelbart vil drive alle 
jøder, rike og fattige, inn i 
opposisjonspartier [under-
gravende partier].
(...)
Hvis vi bare begynner å sette 
planene i verk, vil antisemit-
tisme stanse en gang for alle. 
Jødestaten, 1896

Herzl traff ikke alltid spikeren



Historien har bevist at sionistene hadde rett

Tabellen viser nedgangen i antall jøder i noen utvalgte arabiske land. De fleste jødene fra arabiske 
land fikk et nytt liv i Israel. Mange av dem som flyktet til Europa, ser nå ingen framtid for sine barn og 
barnebarn, blant annet fordi de også møter muslimsk forfølgelse her. Jøder fra Europa, mange med 
bakgrunn i arabiske land, drar nå til Israel i tusentall hvert år.

Jødenes flukt fra arabiske land

Land
Aden 
Algerie
Egypt
Irak
Libanon
Libya
Marokko
Syria
Tunisia
Jemen
TOTALT

1948
8.000 

140.000
75.000

135.000
5.000 

38.000
265.000

30.000
105.000

55.000
856.000

1958
800 

130.000
40.000

6.000
6.000
3.750 

200.000
5.000

80.000
3.500

475.050

1968
0 

3.000
2.500
2.500
3.000

500 
50.000

4.000
10.000

500
76.000

2021 
0 
0 

<30 
<5

<30
0 

<2.500
<30

1.000
<100

<5000

1976 
0 

1.000
400 
350
400

40 
18.000

4.500
7.000

500
32.190

2001
0 
0 

100
100
100

0 
5.700

100
1.500

200
7.800



Rimelig at jødene fikk sin stat i Israel
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. 
I praksis er jødene fordrevet 
fra 99,8 prosent av den ara-
biske verden. 

En liten minoritet har fått et 
enda mindre landområde 
hvor de kan være i flertall.
Det må finnes en løsning for 
de palestinske flyktningene 
som ikke betyr at jødene 
igjen må komme i mindre-
tall i sin egen stat.

Historien har bevist at sionistene hadde rett



ISRAEL

6,3 millioner 
jøder 
(75 %)

366.000 andre 
innbyggere 
(4 %)
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ca. 2 millioner etterkommere av flyktninger
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ca. 2 millioner etterkommere av flyktninger

Hvorfor støtte Israel?

MIFFs hovedmåte å støtte 
Israel på, er å formidle 
synspunktene til de store 
gruppene i Israel. Vi har tatt 
på oss å være Israels forsvar-
sadvokater i Norge. 

1. MIFF støtter det jødiske fol-
kets rett til et nasjonalt hjem-
land i Israel.

2. MIFF støtter en løsning av 
flyktningproblemene som 
ikke innebærer en trussel mot 

Israels eksistens som en jø-
disk stat.

3. MIFF mener at konflikten 
mellom Israel og dets nabo-
er bør løses ved direkte for-
handlinger mellom partene.

4. MIFF tar avstand fra orga-
nisasjoner som ikke vil aner-
kjenne staten Israel.

5. MIFF er livssynsnøytral og 
partipolitisk uavhengig.

Hvordan MIFF støtter Israel



Hvorfor støtte Israel?

Gjennom de siste to tusen 
års historie har jødene blitt 
behandlet som fremmede i 
de landene de har bodd. Alle 
de land, folk og individer 
som har behandlet sine inn-
fødte jøder slik, har med det 
i virkeligheten anerkjent at 
jødene har rett til et eget 
land. 

1. Fordi staten er blitt en løsning på 
et stort problem



Hvorfor støtte Israel?

Holocaust var historiens 
største katastrofe for det 
jødiske folk.
Men noen år senere fikk det 
jødiske folk oppleve histo-
riens største seier. 

2. Fordi staten har gjenopprettet det 
jødiske folkets livshåp etter deres
største tragedie



Hvorfor støtte Israel?

A) Et folk har kommet 
tydelig til syne.

B) Et språk fra oldtiden er 
vekket til live.

C) Israel har igjen gjort 
jødene til en spiller i  
historien.

3. Fordi staten har endret jødisk liv 
radikalt til det bedre



Hvorfor støtte Israel?

Fra nesten alle land i Europa 
kommer det meldinger om 
en ny bølge antisemittiske 
uttrykk og voldsangrep.
Jødehatet i Europa avokser 
i gammel antisemittisk og 
kristen judeofiendtlig jord-
bunn med ny gjødning fra 
Midtøsten. I store deler av 
den muslimske innvandr-
erbefolkningen  i Europa er 
antijødiske holdninger sterkt 
utbredt. 

4. Fordi løgnene og hatet som skapte 
Holocaust fortsatt lever



Hvorfor støtte Israel?

Erna Solberg i MIFFs 
jubileumsbok i 2008.

5. Fordi ”ingen land i Midtøsten står 
Norge nærmere kulturelt, historisk 
og politisk”



Hvorfor støtte Israel?

Helt fra 2008 har Politiets 
sikkerhetstjeneste (PST) 
vært svært klare: “Trusselen 
fra ekstrem islamisme er den 
fremste sikkerhetspolitiske 
trussel i Europa.”
Senest den gang - men aller 
helst tidligere - burde den 
norske regjeringen ha søkt 
et strategisk samarbeid med 
Israel i kampen mot radikal 
islam. Vi har mye å lære av 
Israels erfaringer.

6. Fordi Israel og Norge står overfor 
det samme trusselbildet



Hvorfor støtte Israel?

Fordi Israels forskning, 
høyteknologi og utviklings-
hjelp gir et enormt stort 
positivt bidrag til verden.

7. Fordi Israel gir et stort positivt 
bidrag til verden



Konklusjon

Hva om det ikke blir fred mellom Israel og naboene i vår 
levetid?

Var det en feil at staten ble opprettet? NEI!

Israel har gitt det jødiske folk livshåp etter deres største 
tragedie.

Israel har blitt en nødhavn for jøder fra hele verden.

Israel har gjenopplivet og gjort hebraisk levende.

Israel har gjort det jødiske folket til en 
aktør i verdenspolitikken.

Selv uten fred, var det verdt det



Israelkonferansen
YouTube
MIFF Sverige


