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Israel 
- apartheid-løgnen

og andre falske bilder



Norske medier 
åpner bare et like 
nøkkelhull til 
verden (10%), og 
konflikter hvor 
Israel er 
involvert fyller 
en uforhorholds-
messig stor del 
av kikkhullet.



Dekning over tid

Søk
Egypt 01.01.2010 - 31.12.2011
Israel 01.01.2010 - 31.12.2011

Søk 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10

Egypt 1 918 879 1 536 1 209 660 1 428 801 755

Israel 5 720 6 240 9 388 4 854 7 909 16 277 6 084 7 289

Totalt 7 638 7 119 10 924 6 063 8 569 17 705 6 885 8 044

Søk 09/10 10/10 11/10 12/10 01/11 02/11 03/11 04/11

Egypt 997 918 1 068 1 487 5 801 12 905 3 798 2 156

Israel 8 560 7 229 5 649 6 860 6 742 6 704 5 215 4 123

Totalt 9 557 8 147 6 717 8 347 12 543 19 609 9 013 6 279

Søk 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11

Egypt 2 301 1 094 1 313 1 405 1 198 2 037 3 076 2 387

Israel 6 387 5 749 4 754 5 135 8 174 6 169 5 307 4 036

Totalt 8 688 6 843 6 067 6 540 9 372 8 206 8 383 6 423

Søk Totalt

Egypt 53 127

Israel 160 554

Totalt 213 681
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Søk i Atekst (Retriever) i perioden 1. jan 2010 til 31. des. 2011.
Egypt nevnt kun 53.127 ganger.  Israel nevnt 160.554 ganger.

Hvorfor ”den arabiske våren” kom som en overraskelse...



Dekning over tid

Søk
sri lanka 01.01.2008 - 31.12.2011
israel 01.01.2008 - 31.12.2011

Søk Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09

sri lanka 4 462 3 790 2 834 2 965 8 028 14 724 3 393 2 788

israel 24 140 27 216 22 581 23 342 63 639 25 811 25 256 22 567

Totalt 28 602 31 006 25 415 26 307 71 667 40 535 28 649 25 355

Søk Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11

sri lanka 3 382 1 827 2 026 2 033 2 335 1 512 1 165 1 189

israel 21 348 29 040 21 933 19 738 18 661 16 259 18 063 15 512

Totalt 24 730 30 867 23 959 21 771 20 996 17 771 19 228 16 701

Søk Totalt

sri lanka 58 453

israel 395 106

Totalt 453 559

Arkivanalyse - Posten Norge Uttak 06.01.2012 Kilde: Retriever

Side 1 av 1

Søk i Atekst (Retriever) i perioden 1. jan 2008 til 31. des. 2011.
Sri  Lanka nevnt kun 58.453 ganger.  Israel nevnt 395.106 ganger.

Sri Lanka og Israel i norske medier



Det er noe galt  
med bildet av...
... Israels krigføring 
   og forsvarstiltak
... Israels fredsvilje
... flyktningspørsmålet
... palestinernes situasjon
... palestinernes mål



Internasjonale sanksjoner  
bidro til å knekke apartheid-
regimet i Sør-Afrika. 
Ved å klistre apartheid- 
merkelappen på Israel ønsker 
landets fiender å styrke  
argumentene for sanksjoner. 

Apartheid-anklagen mot Israel



Israel ble anklaget for apar-
theid lenge før kontrollpos-
tene og sikkerhetsbarrieren 
kom opp på Vestbredden (for 
å stanse den palestinske terr-
orkrigen fra høsten 2000).
Allerede på midten av 1970-
tallet ble det satt likhetstegn 
mellom Israel og apartheid av 
anti-sionistiske krefter.

 - Israel har handelsforbin-
delse med Sør-Afrika, derfor 
er Israel en apartheid-stat, var 
argumentet.
Alle de andre landene som 
handlet med SA i 1976, som 
Norge, Sverige og Danmark 
og en lang rekke andre land, 
fikk selvsagt ikke slike  
anklager.

Apartheid-anklagen mot Israel er ikke ny



”Apartheid var et politisk og 
økonomisk system basert på 
folks hudfarge. Mellom 1948 
og 1994 ga systemet makt og 
økonomiske muligheter til et 
lite, hvitt mindretall i Sør-Af-
rika – og nesten ingen rettig-
heter til landets svarte flertall,” 
skriver Mangus Bjørnsen på 
Afrika.no.

Hva var apartheid?



En sammenligning mellom Apartheid SA og Israel



Apartheid 
Sør-Afrika Israel

Det hvite mindretallet 
nektet det svarte flertallet 
sør-afrikanere statsborger-
skap og stemmerett.

Sør-Afrikas første grunnlov slo 
fast at landet skal styres av et 
parlament med bare hvite re-
presentanter.

Det jødiske flertallet i staten 
Israel gir den arabiske mino-
riteten (ca. 20 prosent) fulle 
rettigheter som statsborgere, 
stemmerett og representan-
ter i nasjonalforsamling og  
regjering.



Apartheid 
Sør-Afrika Israel

Apartheid var et politisk og 
økonomisk system hvor hvite 
understrykte mennesker med 
andre hudfarger. Alle sørafri-
kanere ble klassifisert etter 
rase: Enten hvit, inder, farget 
eller svart.

Det jødiske flertallet i Israel 
kommer fra helt ulike kanter 
av verden, og har alle ulike 
hudfarger, inkludert svarte. 
De fleste jødene i Israel har 
bakgrunn fra orientalske land. 
Israelske statsborgere blir ikke 
klassifisert etter rase, men  
etter religion.



Apartheid 
Sør-Afrika Israel

Det hvite mindretallet gjorde 
alt for å forhindre de svarte i å 
engasjere seg politisk i  
organisasjoner og foreninger.

En landlov fra 1913 nektet 
svarte å eie jord.

Det arabiske mindretallet 
har organisasjonsfrihet og 
ytringsfrihet, til tross for at  
flere av dem åpent sympatise-
rer med Israels fiender.
Det arabiske mindretallet kan 
fritt kjøpe og eie jord.
(Dødsstraff for salg av jord til 
jøder i PA.)



Apartheid 
Sør-Afrika Israel

Ekteskap og seksuelle forhold 
mellom mennesker av for-
skjellig rase var forbudt.

Israelsk lovgivning legger  
ingen hinder for ekteskap og 
seksuelle mellom jøder og 
arabiske statsborgere. (I for-
bindelse med intifadaen ble 
det innført restriksjoner for 
ekteskap med palestinere fra 
Vestbredden og Gaza.)



Apartheid 
Sør-Afrika Israel

Apartheid-regimet hadde 
lover som gjorde det nesten 
umulig for ikke-hvite å få 
høyere utdannelse.

[Iran nekter f. eks. baha’ier all 
høyere utdanning.]

Arabere i Israel har rett til  
høyere utdanning, og er over-
representert i noen yrker.
Diskriminering forekommer 
helt sikkert, men situasjonen 
for minoriteten i Israel er be-
dre enn for eksempel i Frank-
rike og Storbritannia. 



Apartheid 
Sør-Afrika Israel

En lov fra 1950 gav apartheid-
regimet mulighet til å arres-
tere enhver som var mistenkt 
for å være ”kommunist” på 
ubestemt tid.

Israel har et velfungerende 
rettssystem som arbeider ak-
tivt for å sikre de politiske 
rettighetene til minoriteter. 
Israel har tillatt arabiske Knes-
set-representanter å komme 
med fiendtlige erklæringer 
mot sin egen stat og store is-
lamske demonstrasjoner.



Apartheid 
Sør-Afrika Israel

Lover fra 1913 og 1926 reser-
verte mange jobber i statsad-
ministrasjonen for hvite, og 
sikret at ikke-hvite skulle få 
dårligere betalt enn hvite.

Den arabiske minoriteten i 
Israel deltar på lik linje i ar-
beidslivet, med noen be-
grensninger for dem som ikke 
har sikkerhetsklarering (fordi 
de frivillig har valgt å nekte 
militærtjeneste).



Apartheid 
Sør-Afrika Israel

Apartheid-regimet begrenset 
de svartes bevegelsesfrihet 
kraftig.

Arabere i Israel har generelt 
full bevegelsesfrihet. På den 
andre side har jøder i flere år 
følt det utrygt å dra inn i ara-
biske byer.



Apartheid 
Sør-Afrika

Israel og palestinerne på
Vestbredden og Gaza

Det svarte flertallet i Sør-Afri-
ka kjempet generelt ikke for 
ødeleggelsen av Sør-Afrika 
som land, men bare for avvik-
ling av aparheid-regimet.

En stor andel palestinere på 
Vestbredden og Gaza-stripen 
mener Israel ikke har rett til å 
eksistere som en jødisk stat. 
Dette reflekteres spesielt i 
den store oppslutningen i 
den rasistiske terrorbevegel-
sen Hamas. Heller ikke Fatah 
aksepterer jødisk identitet.



Apartheid 
Sør-Afrika

Israel og palestinerne på
Vestbredden og Gaza

Anti-apartheid bevegelsen 
brukte vold som en siste ut-
vei. Sør-Afrika var aldri i nær-
heten av å stå overfor den 
samme trusselen som Israel 
står overfor fra palestinske 
terrorgrupper, Iran og fiendt-
lige arabiske land.

En del palestinske bevegel-
ser bruker vold og terror som 
hovedstrategi, og de palestin-
ske selvstyremyndighetene 
har ikke vist vilje til å stanse 
dette. Deres krig mot Israel er 
støttet militært og økonomisk 
av Iran og fiendtlige arabiske 
land.



Apartheid 
Sør-Afrika

Israel og palestinerne på
Vestbredden og Gaza

Apartheid-regimet gjennom-
førte raseskille på strender, of-
fentlige toaletter og parkben-
ker, uten at de undertrykte 
gruppene truet med eller be-
nyttet terror.

Voldelige opprør (intifadaer) 
har tvunget Israel til å innføre 
ulike restriksjoner for palesti-
nerne, som veisperringer og 
sikkerhetsbarrieren.
Israel bygger også egne veier 
for israelere, på grunn av an-
grep mot kjøretøy.



Apartheid 
Sør-Afrika

Israel og palestinerne på
Vestbredden og Gaza

Det svarte flertallet i Sør-Af-
rika ble ikke tilbudt en egen 
stat.

Palestinerne forkastet FNs 
delingsplan i 1947, forkastet 
president Bill Clintons forslag 
til etablering av en palestinsk 
stat i 2000/01 og forkastet 
Ehud Olmerts tilbud høsten 
2008.



Apartheid 
Sør-Afrika

Israel og palestinerne på
Vestbredden og Gaza

Apartheid-regimet la store 
hindringer for svartes utdan-
ning.

Palestinerne på Vestbredden 
og Gaza-stripen har ofte langt 
høyere utdanning enn ara-
bere i nabolandene. På 1980-
tallet fikk den palestinske 
ungdommen mer utdanning 
enn ungdom i Storbritannia. 
Utdanningen var finansiert av 
FN. PA driver sine egne skoler.



Apartheid 
Sør-Afrika

Israel og palestinerne på
Vestbredden og Gaza

Det svarte flertallet i Sør-Af-
rika kunne bare drømme om 
selvstyreområder eller sivil-
administrasjon.

De aller fleste palestinerne på 
Vestbredden og Gaza-stripen 
har vært under de palestin-
ske selvstyremyndighetenes 
sivile kontroll siden midten av 
1990-tallet.



Apartheid 
Sør-Afrika

Israel og palestinerne på
Vestbredden og Gaza

De svarte i Sør-Afrika hadde 
ikke stemmerettigheter.

Palestinerne på Vestbredden 
og Gaza-stripen har stem-
merett til valg i de palestin-
ske selvstyremyndighetene. 
For at det skulle være aktuelt 
med stemmerett i Israel ville 
det innbære en anneksjon av 
de okkuperte områdene.



Apartheid 
Sør-Afrika

Israel og palestinerne på
Vestbredden og Gaza

Apartheid-regimet begrenset 
de svartes bevegelsesfrihet 
kraftig.

Israelske kontrollposter og 
veisperringer hindrer palesti-
nernes bevegelsesfrihet, men 
sparer samtidig en mengde 
menneskeliv. Ofte blir selv-
mordsterrorister og andre 
militante palestinere stanset i 
disse sperringene. 
Jfr. flyplasskontroller.



aSom i alle andre vestlige 
land opplever etniske og reli-
giøse minoriteter problemer. 
Særlig er problemene store 
for beduinene og de etiopiske 
immigrantene.
aDet er umulig å forstå Isra-
els tiltak på Vestbredden uten 
kjennskap til terrorkrigen som 
palestinerne startet høsten 
2000.

Oppsummering Intifadaens første tusen døgn
- 2229 palestinske skyteangrep  
 mot israelske biler
- 19 bilbomer mot israelske 
 kjøretøy
-  115 selvmordsterroraksjoner
-  202 selvmordsterrorister 
 stanset
- 568 drepte sivile israelere
- 243 drepte i sikkerhetsstyrken
-  Av disse var 455 drept 
 innenfor våpenhvilelinjene 
 fra 1949
-  5600 israelere såret 



aIngen av Israels tiltak hand-
ler om hudfarge, men kontroll 
over en fremmed, tildels fi-
endtlig, befolkning i et 
omstridt område inntil freds-
avtale definerer grenser og 
sikrer ro.

Oppsummering
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GAZA-KONVOIEN

«SAMARBEID MOT SVART
ØKONOMI« i Nordland, Troms
og Finnmark gjennomfører denne
uken en storstilt kampanje rettet
mot forbrukermarkedet, og alle
medlemmer i Fellesforbundet i de
tre nordligste fylkene oppfordres
til å delta.

Gjennom kampanjen vil initia-

tivtakerne fokusere på konsekven-
sene som kan oppstå når kjøper av
varer og tjenester ikke får kvitte-
ring ved betaling. Ved å unnlate å
be om kvittering er mulighetene
for at betalingene blir holdt uten-
for regnskapet og selvangivelsen til
stede. Hensikten er å redusere kjøp
av svarte varer og tjenester.

Kampanje mot svart arbeid
DENNE UKA MØTER
fylkesmann Svein Ludvig-
sen og alle landets fylkes-
menn og assisterende
fylkesmenn til møte i
Trondheim og på Ørlan-
det. Helsepolitikk og sam-
handlingsreformen er
hovedtema for møtet, som

også skal diskutere forhol-
det mellom stat, kirke og
kommuner. Hvert annet år
møtes de til et større møte
som går på rundgang
mellom fylkene. For to år
siden var Troms vertskap.
Denne gangen er møtet
lagt til Sør-Trøndelag.

Diskuterer samhandling

Prestestudent og
redaktør Eirik
Junge Eliassen
brant til med en
skikkelig varm 
hilsen til «Guds
utvalgte folk».
Det skjedde på Facebook i går
ettermiddag, som en appell for å
få folk til å komme på demonstra-
sjonen ved domkirken.

«Håper verden i dag får øyne for
«Guds utvalgte folks» vanvittige
ukristelige handlinger. Gazakon-
voien var fullastet med mat, klær,
skolebøker og medisinsk utstyr.»,
skrev Eliassen.

Reservert plass
Meldingen fortsatte med at Israels
herjinger er nok en bekreftelse på
hvordan de vil kvele den palestin-
ske befolkningen. Deretter kraft-
salven:

«Det er reservert et sted innerst
i helvete for Israelittisk

led...erskap. Støtt opp om aksjo-
nen i sentrum i kveld klokka
18:00.»

Senere slettet Eirik Junge Elias-
sen sitt innlegg på Facebook. Han
påpeker at han står for alt på hans
profil på Facebook - inkludert ut-
sagnet om at det er en plass i hel-
vete for israelittisk lederskap.

– Facebook er privat
– Men jeg anser det som privat det
som blir ytret der, mellom meg og
dem som jeg har som venner der.
Blant dem inngår det en del pres-
sefolk. Det er alt jeg vil si, sier
Eirik Junge Eliassen, som dekte
demonstrasjonen for sitt magasin
«Virkelig».

Om det var Eliassens appell
som gjorde utslaget skal være
usagt, men det var meget godt
oppmøte på demonstrasjonen.
Anslagsvis 500 mennesker tros-
set slagregnet for å vise sin solida-
ritet med et hardt prøvet folk.

– Nå tro jeg verken på himmel
eller helvete, så jeg skal avstå fra å
kommentere Junge Eliassens ut-

sagn, sier varaordfører Gunhild
Johansen.

Ikke desto mindre er hun ikke i
tvil om hvor hun legger sin sym-
pati. Gaza er Tromsøs vennskaps-
by og Johansen leder kommunens
internasjonale arbeid.

– Det er komplett umulig å for-
stå hvordan Israel kan opptre som
dette. De står ikke tilbake for noe
som helst regime opp gjennom

historien. De angriper alle våre
menneskelige verdier, og jeg
håper virkelig verden åpner øyne-
ne denne gang, sier Gunhild Jo-
hansen.

PETER REINHOLDTSEN
peter.reinholdtsen@itromso.no

900 62 038

RONALD JOHANSEN (foto)
ronald.johansen@itromso.no

901 80 697

– Til helvete med
israelske ledere

APPELL: Gaza-journalist Shady Manasrah holdt en flam-
mende appell for fred og høstet stor applaus blant de 500 opp-
møtte for det.

Israel-venn
vil ha fred
Hvorfor bruker en
kommende prest
religion for å skape
konflikt fremfor å
mane til fred?

Det undrer Daniel Sørdahl
seg, tidligere utvekslings-
student i Israel og medlem
av den nystiftede Med Isra-
el for fred, Tromsø.

– Jeg ønsker å presisere at
det er tragisk at det måtte
gå så langt og at menneske-
liv gikk tapt. Jeg håper på
en rask og fredelig løsning
på konflikten, sier Daniel
Sørdahl.

Ikke desto mindre synes
han Junge Eliassen kunne
ha vært mer treffsikker,
selv om det altså har fore-
gått på Facebook - blant
venner.

– Nå har vel verken jeg
eller Junge Eliassen vært
om bord og kan berette om
hva som virkelig skjedde
på båtene. Ellers merker jeg
meg at han blander sin
egen tro og religion inn i
sin kamp, mot en annen
religion, til støtte for en
tredje. Den type agering
har vel vist seg ikke har vir-
ket positivt, sier Daniel
Sørdahl, som ikke håper
frustrasjonen blir tatt ut på
uskyldige, for eksempel
jøder.

PETER REINHOLDTSEN

KRAFTKOST: Eirik Junge Eliassen mante til demonstrasjon med at det er «reservert et sted i helvete for israelittisk led...erskap».



Forfatteren  
Jostein Gaarder 
mener Israel har 
”massakrert  
sin egen legitimitet” 
med ”skruppelløs 
krigskunst og  
motbydelige våpen”.  
(Aftenposten, 5. august 2006)

Forskeren og ”Midt-
østen-eksperten” 
Nils A. Butenschøn 
mener konflikten 
opprettelsen av 
Israel har skapt, 
”kanskje” er ”det 
største moralske dilemmaet i vår tid”.

Israel dyrker frem 
ekstremisme, sa 
tidligere statsminis-
ter Kåre Willoch til 
Aftenposten i mai 
2004.



Det er noe galt med bildet av Israels krigføring og forsvarstiltak

Ekstrem overfokusering på israelsk vold
Størrelsen til landområdene blir frem-
stilt i relativ størrelse til antall drepte 
i krig og konflikter innenfor landom-
rådet i forhold til totalt antall krigs-

drepte i verden fra 1945 til 2000. 
Israel og naboene er knapt synlig. Ca. 
51 millioner mennesker omkom i krig 
fra 1945 til 2000. 



Hvor mange palestinere er drept
i krigen med Israel siden 1987?

Det er noe galt med bildet av Israels krigføring og forsvarstiltak



Det er noe galt med bildet av Israels krigføring og forsvarstiltak

1 person i døgnet
Svar: ca. 7.500. Det tilsvarer i under-
kant 1 person per døgn.

Sammenlign oppmerksomheten 
dette får, med...

500 muslimer i døgnet drept i andre konflikter
De siste 63 årene er ca. 11 millioner 
muslimer drept, de fleste i konflikt 
med andre muslimer.
Det tilsvarer omkring 486 personer 
per døgn.

Hvem har ”massakrert  
sin egen legitimitet”?
Hva er ”det største moralske dilemma”?



Israels ”synderegister” repeteres stadig
Forhold som Israel kan kritiseres 
for, med større eller mindre rett, blir 
stadig gjentatt.
Deir Yassin (1948), Kafr Kassem 
(1956), Seksdagers krigen (1967), 

Sabra og Shatilla (1982), Libanon 
(1982, 2006) Gaza (2009) etc.
Andre lands blodige fortid blir ikke 
omtalt i like stor grad.

Det er noe galt med bildet av Israels krigføring og forsvarstiltak



Eksempel: Frankrike - Algerie
Fra 1954 til 1962 førte Frankrike kolo-
nikrig i Algerie. Anslagene over antall 
drepte algirere varierer fra 350.000 
til 1,5 millioner, med utstrakt bruk av 

tortur. Sammenligningsvis døde ca. 
18.000 franske soldater (6000 av dem 
av andre grunner enn kamp).
Annet eksempel: Georgia 2008

Det er noe galt med bildet av Israels krigføring og forsvarstiltak



Et annet bilde av Gaza-krigen
Torsdag 8. januar 2009 vedtok det 
amerikanske Senatet en sterk støt-
teerklæring til Israels kamp mot 
militante i Gaza. Dagen etter vedtok 

Representantenes Hus en lignende 
resolusjon med stemmetallene 390-5. 
22 representanter avstod.

I forhold til hva som er vanlig ellers i verden, 
fulgte Israel reglene for krigføring ”godt over 
gjennomsnittlig” under krigen på 
Gaza-stripen 2008/09.

Seniorforsker Cecilie Hellestveit,
Norsk senter for menneskerettigheter 
ved Universitetet i Oslo på NTNU 2. september 2009. (Foto: UiO)

Det er noe galt med bildet av Israels krigføring og forsvarstiltak



Hva er årsak og hva er virkning
Gaza-krigen? Sikkerhetsbarrieren?

Det er noe galt med bildet av Israels krigføring og forsvarstiltak



Israelske kompromiss 
underrapporteres
Abbas opplyste til Washington 
Post i mai 2009 at statsminister 
Olmert viste ham kart med for-
slag om en palestinsk stat på 97 
prosent av Vestbredden.
Små områder som Israel ville 
beholde skulle erstattes. I disse  
områdene bor over  
70 prosent av de  
israelske bosetterne.

Det er noe galt med bildet av Israels fredsvilje



Det er noe galt med bildet av Israels fredsvilje

Netanyahu sier ja til demilitarisert palestinsk stat
- I dag vender jeg meg til de arabiske 
lederne og sier: La oss møte hveran-
dre. La oss snakke om fred og la oss 
skape fred. Jeg er klar til å møte dere 
når som helst. Jeg er villig til å dra til 
Damaskus, til Riyadh, til Beirut, hvor 
som helst - inklusiv Jerusalem, sa 
Netanyahu 14. juni 2009.
Likud-lederen krever garantier for at 
en framtidig palestinsk stat vil være 
uten mulighet til å importere raketter, 
sette opp en hær, stenge luftrommet 

for Israel eller inngå militære allianser 
med Israels fiender.



Israelerne ønsker fred med to stater
Meningsmålinger gjennom mange 
år viser at over 70 % av jødene i Israel 
støtter en varig fred med palesti-
nerne hvor Israel trekker seg tilbake 
fra nesten hele Vestbredden og hele 
Gaza slik at palestinerne kan ha sin 
egen stat der, hvor partene deler kon-
trollen over de stedene som er hel-
lige både for jøder og muslimer og 
hvor det er åpen og vennlig kontakt 
mellom jødene og palestinerne. Men 
det går bare når det kan skje i fred og 

sikkerhet. Det vil si at palestinerne 
må stanse terroren og anerkjenne at 
jødene har rett til å ha en stat hvor de 
kan være i flertall.

Det er noe galt med bildet av Israels fredsvilje



Det er noe galt med bildet av palestinernes situasjon

Massiv befolkningsøkning
Fakta: Den arabiske befolkningen 
innenfor grensene av det tidligere 
britiske mandatområdet har økt med 
minst åtte ganger de siste hundre år.
Det palestinske folk vokser nesten 
raskest i verden. 

Forventet levealder i Gaza og på Vest-
bredden har økt fra 54 år i 1970 til 68 
år i 1990 og 73 år i 2007.
I de europeiske land som nazistene 
kontrollerte i noen få år, ble to tredel-
er av den jødiske befolkningen utryd-
det i et industrielt massemord.

Israel støtter ”tilintetgjøring av palestinerne som befolkn-
ingsgruppe” og ”bruker samme taktikk ovenfor palestin-
erne som nazi-Tyskland gjorde overfor jødene”. 
Sitat fra lærer i Fredrikstad Blad, juni 2010.    
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Hva FN sier om palestinernes situasjon
- I 2009 kom “De okkuperte palestin-
ske områder” på 110. plass av i alt 182 
land og territorier på FNs Human De-
velopment Indez.  Egypt kom på 123. 
plass. I 2007 scoret palestinerne mel-
lom 4 og 31 prosent bedre enn gjen-
nomsnittet av arabiske land på alle 
hoved-tall når det gjaldt levelengde 
og utdanning.

- 92,4 prosent av de voksne palestin-
erne 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%).
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Hva sa Norsk Folkehjelp om situasjon på Gaza-stripen 
da blokaden var på sitt tøffeste?
Torsdag 17. juni 2010 fikk Petter Eide 
fra Norsk Folkehjelp spørsmål i NRK-
programmet ”Her og nå” om hvilke 
varer det er viktigst for folk på Gaza-
stripen å få lettere tilgang til.

- Det er viktig at vi ikke presenterer 
Gaza-stripen som et humanitært 
kriseområde, for det er det ikke. 
Folk sulter ikke og det er også tilgang 
på medisiner. Folk har også lønninger, 

så de kan handle varer og det kom-
mer inn en del varer gjennom  
tunnelene fra Egypt. Ganske mye va-
rer faktisk, svarte Eide.

Samme måned vedtok  Israel å slippe 
alle sivile varer gjennom grensestas-
jonene.
De siste årene har det vært sterk  
økonomisk vekst på Gaza og Vest-
bredden.
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Hva er hovedhindringen for fred?
Yassir Arafat startet ikke den andre 
intifadaen i september 2000 som et 
svar på israelsk okkupasjon, men på 
tross av at Israel var kommet med  
bindende tilbud om å gjøre slutt på 

okkupasjonen og tillate en palestinsk 
stat i bytte for en varig fred. Hoved-
hinderet var kravet ”rett til å vende 
tilbake”.
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Vil knekke jødenes eneste stat
Konflikten dreier seg om hvorvidt 5-7 
millioner palestinere skal få “vende  
tilbake” til selve staten Israel.  
En slik rett ville føre til at Israel, med 

en gang, eller på veldig kort sikt, blir 
en stat med arabisk flertall.  
1,5 millioner av Israels 7,4  
millioner innbyggere er arabere.



Nekter å godta jødisk identitet
”Israel kan definere seg selv som de 
vil. Hvis de ønsker å kalle seg selv en 
jødisk stat, så bare la dem gjøre det.  
Men palestinerne vil aldri 

anerkjenne Israels jødiske identitet.” 
PLOs sjefsforhandler Saeb Erekat i et 
intervju med tv-stasjonen Al-Arabiya  
14. november 2007.

Det er noe galt med bildet av palestinernes mål
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Nekter å godta 
jødisk identitet II
- De palestinske myndighetene vil 
aldri anerkjenne Israel som en jødisk 
stat, sa fredsmegleren Nabil Sha’ath 
8. september 2010. - En slik erklæring 
vil direkte true muslimer og kristne 
i Israel og forhindre de palestinske 
flyktningene, som forlot sine hjem og 
landsbyer for tiår siden, fra å bli gitt 
sin rett til å vende tilbake.



Grunnlovforslag for Palestina
 ”Palestina er en del av den arabiske 
nasjon. Staten Palestina holder seg 
til grunnloven for Den arabiske liga. 
Det palestinske folk er en del av de 
arabiske og islamske nasjoner. Ara-
bisk enhet er et mål som det pales-
tinske folk håper å oppnå.” (art. 3)

”arabisk og islam er det offisielle 
palestinske språk og religion.” (art. 5)
Prinsippene for islamsk sharia er en 
hovedkilde for lovgivningen (art. 7)
... Men Israel kan altså ikke ha jødisk 
identitet.

Det er noe galt med bildet av palestinernes mål



Sterke krefter i Norge støtter kravet
Det er ikke bare arabere som mener 
at Palestina-flyktningene skal ha 
”rett til å vende tilbake”. Det er det 
offisielle synet til SV, Senterpartiet, 
Den norske kirke (ved Mellomkirke-

lig Råd), Norsk Folkehjelp og mange 
andre norske grupper.  
Andre flyktningegrupper får  
ikke tilsvarende støtte.

Det er noe galt med bildet av palestinernes mål



Sterke krefter i Norge støtter kravet Ingen rett til å vende tilbake
Støtte til ”rett til å vende tilbake” 
for arabiske flyktninger fra Israel er 
i virkeligheten en støtte til at Israel 
skal utslettes og at jødene ikke skal 
ha noe hjemland. Det palestinske 

flyktninge problemet må behandles 
som alle andre flyktningeproblem 
blir behandlet. Kompensasjon eller 
bosetning i 3. land.

Det er noe galt med bildet av palestinernes mål



Jødiske flyktninger fra arabiske land
Det er riktig at arabere har blitt flykt-
ninger på grunn av Israels oppret-
telse. Det har også jøder. Omkring 
andre verdenskrig var det omkring 
én million jøder i de arabiske lan-
dene. Flere av de jødiske samfunnene 
hadde årtusenlange røtter i byer som 
Bagdad, Beirut og Kairo. 
I dag er det bare noen få tusen jøder 
igjen i hele den arabiske verden. De 
fleste ble presset ut med vold og tra-
kassering i årene like før og etter at 
Israel ble opprettet. 

Det har flyktet flere jøder fra arabiske 
land enn arabere fra Israel.

De ukjente sidene vi ikke må glemme



Rimelig at jødene fikk sin stat i Israel
Før 1948 utgjorde jødene om lag to 
prosent av befolkningen i det ara-
biske området. Israel (uten Vestbred-
den og Gaza-stripen) er snaut 0,2 
prosent av landarealene. I praksis er 

jødene fordrevet fra 99,8 prosent. 
En liten minoritet har fått et enda 
mindre landområde hvor de kan 
være i flertall.

De ukjente sidene vi ikke må glemme



Stjal jødene landet fra araaberne?
Området som PLOs charter kaller ”det 
arabiske hjemland” er på 12.101.563
kvadratkilometer. Det er minst
22 arabiske land i verden.

Jødene har kun én stat. Israels
landområde er 20.770 kvadratkilo-
meter. Er et område litt mindre enn 
Nord-Trøndelag for mye for jødene?

De ukjente sidene vi ikke må glemme



Stjal jødene landet fra araaberne?
Noen hovedargumenter
- Jødene trenger en stat hvor de kan 
styre sin egen skjebne.
- Området hvor jødene er i flertall 
utgjør mindre enn 2 promille av ”det 
arabiske hjemland”.

- Jødiske flyktninger fra arabiske land 
tok palestinernes plass i Israel. De 
pal. flyktningene må bosettes andre 
steder.
- Her ligger en nøkkel til fred.

Konklusjon



Konklusjon

Hva alle bør kunne si om Midtøsten-konflikten
Vi støtter det jødiske 
folkets rett til et nasjonalt 
hjemland i Israel.

Vi støtter en løsning av 
flyktningeproblemene som 
ikke innebærer en trussel 
mot Israels eksistens.

Vi mener at konflikten 
mellom Israel og dets 
naboer bør løses ved 
direkte forhandlinger 
mellom partene.

Vi tar avstand fra 
organisasjoner som ikke 
vil anerkjenne staten Israel.

- Alle som sier ja til dette,
er også hjertelig velkommen som 
medlemmer i MIFF!


