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Forord til gjenutgivelse 2006

To hendelsesforløp i 2006, ett i Midtøsten og ett i Norge, har i
dramatisk grad aktualisert denne boken.
I januar vant partiet «Forandring og reform», dominert av
den islamistiske opposisjonsbevegelsen Hamas, overraskende
valget til den lovgivende forsamlingen i de palestinske områdene
med en samlet befolkning på 3,8 millioner. Dette satte i gang en
kjedereaksjon av begivenheter som kulminerte med krigen i Libanon
sommeren 2006.
Internasjonale valgobservatører, blant dem tidligere USApresident Jimmy Carter, slo fast at de palestinske januarvalgene ble
gjennomført etter demokratiske spilleregler så langt det var mulig
å forvente med tanke på at områdene fortsatt er under israelsk
okkupasjon. Men Hamas er en bevegelse som (på dette tidspunkt)
ikke anerkjente staten Israel, og som ikke ville oppgi væpnet kamp for
å frigjøre de okkuperte områdene. Dette var i strid med forpliktelser
som Den palestinske frigjøringsbevegelsen PLO hadde akseptert på
vegne av palestinerne i tidligere forhandlinger, og som førte til Osloavtalen om midlertidig palestinsk selvstyre i de okkuperte områdene
i 1993. Vesten, inkludert USA, støttet valgene ﬁnansielt og teknisk
ut fra forventningen om at økt demokrati ville styrke sjansene
for en fredelig løsning. Den sittende Fatah-regjeringen overlot
forskriftsmessig regjeringskontorene til Hamas, også det en prøve
på demokratisk modenhet. Men da ble tonen en annen fra Vesten.
Den nye regjeringen ble straks gjenstand for omfattende politisk og
økonomisk isolasjon og boikott – med dramatiske virkninger, all den
tid de palestinske myndighetene var helt avhengige av overføringer
fra vestlige giverland. Hjelpeorganisasjoner og Midtøsten-eksperter
mente den vestlige politikken var et tillitsbrudd overfor palestinerne,
og at den bare ville virke mot sin hensikt og radikalisere palestinerne.
De advarte mot humanitær katastrofe og omfattende krigshandlinger

dersom det ikke ble funnet en rask løsning. Det skjedde ikke, og
Katusha-raketter ble avfyrt med økende intensitet mot israelske byer
og bosettinger nær grensen til Gaza. Bortføringen av en israelsk
soldat på grensen til Gaza den 25. juni gjennomført av en militant
palestinsk gruppe som krevde frigivelse av palestinske fanger i
israelske fengsler utløste en voldsom israelsk offensiv mot Gazastripen. Systematisk bombing av infrastruktur og utenomrettslige
henrettelser av militante palestinere var en del av taktikken. En annen
bortføring av israelske soldater, denne gang to soldater bortført
av Hizbollah-geriljaen i Sør-Libanon den 12. juli, utløste en enda
voldsommere militær aksjon mot Libanon. I noen sommeruker var
det full krig mellom Israel og Hizbollah uten at Israel kunne erklære
full seier før Sikkerhetsrådet i FN den 12. august til sist krevde
stans i krigshandlingene. Sør-Libanon og deler av hovedstaden
Beirut ble lagt i ruiner, men det faktum at Hizbollah det siste døgnet
før våpenhvilen var i stand til å avfyre om lag 250 raketter inn i
Israel, viser at israelerne ikke har noe effektivt militært våpen mot
motstandsgruppene og deres relativt enkle våpenteknologi.
Her hjemme utløste suksessforfatteren Jostein Gaarder en av
de mest intense offentlige debatter på år og dag med en kronikk i
Aftenposten den 5. august under tittelen «Det utvalgte folk». Det rent
politiske innholdet i kronikken var ikke spesielt oppsiktsvekkende;
Gaarder mente at staten Israel slik den er anerkjent av FN, fortjener
vår støtte, men ikke det Israel som okkuperer og utfolder en rå og
overlegen militær makt mot nabofolkene. Men kronikken var utformet
i et litterært språk med bruk av gammeltestamentlige referanser som
kunne tolkes som et slags dommedagsoppgjør med Israel. Israels
krigshandlinger ble på denne måten skrevet inn som karakteristisk
for en jødisk tradisjon og virket derfor åpenbart krenkende på mange
jøder i inn- og utland. Gaarder ble av mange sett som en antisemitt,
der kritikken av Israel antas å springe ut av en tilgrunnliggende
ﬁendtlighet overfor jødene (en slags «ny-antisemittisme»).
Gaarder er etter min oppfatning ingen antisemitt, verken av gammel
eller ny støpning. Han bør tros på at han var rasende på israelske
krigsforbrytelser mot palestinsk og libanesisk sivilbefolkning, og at
det var dette som motiverte kronikken. Kronikken virvlet opp støv
og grums i den norske folkesjelen når det gjelder synet på staten
Israel og jødene. Aftenposten har aldri før fått så mye respons på
et debattinnlegg. Nettutgaven mottok i løpet av kort tid 3000
leserinnlegg, papirutgaven 400. Dette avspeiler et sterkt og bredt

engasjement. Men debatten har også demonstrert stor uvitenhet om
grunnleggende aspekter ved staten Israel, inkludert forholdet mellom
denne staten og jødene og Israels karakter som et politisk regime i
Palestina og Midtøsten. Her trengs begrepsmessig loftsrydding!
Jeg tror at en lesning av denne boken kan gi et konstruktivt bidrag
i forlengelsen av debattene om krigssommeren 2006 i Midtøsten
og Gaarder-debatten i Norge. Spørsmålet om staten Israels rett til
å eksistere, et grunnaksiom i det moralske og politiske forsvaret av
staten Israel, er kommet til overﬂaten. Hva innebærer denne retten,
hvordan blir den begrunnet, hvilke konsekvenser for andre skal vi
godta at sikringen av denne retten skal kunne ha? Hvorfor stilles
overhodet spørsmålet? En slik debatt krever kunnskap og ansvar
fordi den berører så mange, både jøder og andre. Denne boken er
ment som et bidrag.
Det bør sies at mye har skjedd siden boken først ble publisert i
1984. Likevel er det ikke gjort endringer i teksten i gjenutgivelsen
(bortsett fra nye kart og oppdaterte ﬁgurer og tabell over
befolkningsfordelinger). Mye ville nok ha vært skrevet annerledes
dersom boken ble skrevet i dag; i lys av palestinske opprør,
fredsdiplomati og nye kriger som sammen med interne politiske
endringer har påvirket staten Israels utvikling. Men slik ajourføring
får komme i neste omgang. I det store og hele mener jeg at
kunnskapsmaterialet og de sentrale resonnementene i boken er like
aktuelle i dag som den gang, ja – overraskende nok!
Oslo, 22. august 2006.

