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Shalom

er det hebraiske ord for både ”goddag” og ”fred”, og med dette ord vil vi gerne byde dig

velkommen til denne pjece. Pjecen henvender sig til alle danskere, der ønsker at vide

mere om den israelsk/arabiske konflikt – set fra det israelske synspunkt.

I Dansk Zionistforbund føler vi en dyb tilknytning til Israel. Vi er glade for, at der findes

et land, hvor jøder altid er velkomne, lige meget hvor i verden de kommer fra. Igennem

historien er det jødiske folk blevet forfulgt i både Europa og i den arabiske verden. De

første zionister i 1890'erne mente, at løsningen på jødehadet, antisemitismen, var, at jøder

blev ligestillet med andre nationer og fik deres egen stat. Vi er glade for, at der findes et

land, hvor jøder altid kan søge tilflugt, og jøder kan forsvare sig selv.

Det er naturligt for os at gå ind for, at alle folk har ret til et sted, hvor de kan leve i fred

med  netop  deres  traditioner,  kultur,  religion  og  sprog uden at  risikere  forfølgelse  og

undertrykkelse.  

Israel har fra den første dag rakt hånden ud til sine arabiske nabolande i Mellemøsten

med ønsket om fred. Fred er en af de vigtigste ting, israelere kan ønske hinanden. På

hebraisk siger man shalom, når man mødes, og shalom betyder både fred og goddag. Det

har israelerne tilfælles med araberne. Den mest almindelige hilsen på arabisk er ”salam

aleikum”, som betyder ”fred til jer”.  

Vi ønsker jer en god læsning

Dansk Zionistforbund

Max Meyer
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Hvad er konfliktens kerne?

Konfliktens kerne er, at der er stærke kræfter blandt arabere og palæstinensere, der ønsker

at fjerne Israel fra verdenskortet. 

De arabiske lande, der fik deres selvstændighed umiddelbart efter  2. Verdenskrig,  var

indædt modstandere af, at der blev oprettet en jødisk stat i Mellemøsten. I dag, hvor Israel

har eksisteret siden 1948, er der stadig stærke kræfter i den arabiske verden, der ønsker at

bekrige og udslette Israel. Denne kamp føres både voldeligt og kulturelt, fx ved at be-

skrive Tel Aviv som en arabisk by eller gennem FN, hvor arabiske lande får vedtaget

resolutioner, der benægter den historiske jødiske tilknytning til Jerusalem og til Israel.

I Dansk Zionistforbund anser vi den arabiske modstand mod staten Israel som konfliktens

kerne. Da Israel blev oprettet i 1948, gik alle Israels arabiske naboer til angreb med det

mål at fjerne den nye stat fra verdenskortet. 

I dag ser vi islamistiske terrororganisationer såsom Hamas, Hizbollah og Islamisk Jihad,

der arbejder for at udslette Israel. Disse organisationer kæmper ikke for fred og et selv-

stændigt Palæstina. De kæmper for at udslette Israel, og de ønsker et religiøst islamistisk

styre. 

Der er mange arabere og palæstinensere, der opfatter oprettelsen af Israel som en uret-

færdighed, som blev trukket ned over hovedet på dem af fremmede magter. Derfor føler

de sig såret på deres nationale og religiøse stolthed. Man kan og skal have forståelse for

den følelse. På samme måde er det vigtigt at forstå, at Israel for zionister og jøder er op-

rettet som et svar på antisemitisme og som et forsvar mod forfølgelse og drab.

Hvis  man  ikke  sætter  sig  ind  i  og  prøver  at  forstå,  hvordan  både  palæstinensere  og

israelere tænker og føler, så kan man ikke bidrage til en fredelig løsning.  
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Har Israel tilbudt palæstinenserne fred?

Det er desværre en udbredt myte, at Israel ikke ønsker fred med palæstinenserne. Det er

ikke korrekt. 

Skiftende israelske regeringer  har  flere  gange tilbudt  palæstinenserne en fredsløsning,

hvor der skabes et frit, selvstændigt Palæstina på Vestbredden og i Gaza. Palæstinenserne

har desværre ikke sagt ja, hvilket især skyldes manglende politisk lederskab og frygt for

reaktionen fra Hamas og andre terrororganisationer.

I år 2000 fremlagde USA's daværende præsident, Bill Clinton, en fredsløsning, som Israel

godkendte, men palæstinenserne sagde nej til.

Clintons fredsløsning indeholdt bl.a. følgende: 

 Palæstinenserne får 95-96 procent af Vestbredden og hele Gaza

 Der byttes land svarende til 1-3 procent 

 Grænsen  skal  tegnes  sådan,  at  80  procent  af  de  israelske  bosættere  på  Vest-

bredden kommer til at bo inden for Israels grænser. 

 Jerusalem deles mellem Palæstina og Israel.

Siden år 2000 har israelske regeringer tilbudt palæstinenserne fredsløsninger, der bygger

på  disse  principper.  Man kan sige,  at  det  er  et  stående tilbud om fred,  som palæsti-

nenserne til enhver tid kan sige ja til. 

I 2008 var der tætte forhandlinger, hvor israelerne blev mere konkrete i deres tilbud til

palæstinenserne. Der blev både snakket konkrete grænser og konkrete løsninger for en

deling af Jerusalem, men den palæstinensiske præsident Abbas sagde nej.  Igen i 2014

kom der pres fra USA om at indlede fredsforhandlinger, men Abbas ville ikke engang

mødes med israelerne. 
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Hvorfor har palæstinenserne ikke sagt ’ja’ til fred?

Det korte svar er, at de kræfter, der ønsker at udslette Israel, er alt for stærke.

Hvis vi bare ser på terrororganisationerne Hizbollah, Hamas og Islamisk Jihad, så har de

opbakning fra 40 til 50 procent af palæstinenserne. Desuden får de våben og penge fra

Qatar, Syrien og Iran.  

Hvis man spørger palæstinenserne, hvad målet for deres nationale kamp er, så svarer over

60 procent, at målet er, at Israel skal erstattes med en palæstinensisk stat – altså, at Israel

skal udslettes.

Så længe Hamas og Islamisk Jihad får penge og våben, og så længe der ikke er massiv

modstand  mod  dem  blandt  palæstinensere,  så  vil  krigen  og  konflikten  fortsætte.  

I Dansk Zionistforbund er vi ikke i tvivl om, at mange palæstinensere ønsker et godt og

fredeligt liv og gerne vil række hånden frem til en fred med Israel, men dels kan det være

direkte  livsfarligt  at  give  udtryk  for  disse  holdninger,  dels  betyder  en  massiv  had-

propaganda mod Israel og jøder i palæstinensiske medier, at især børn og unge har et

stærkt forvrænget billede af jøder.

Kilde: Washington Institute, August 2015 
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Palæstinensiske børn lærer at hade Israel og jøder

Freden har lange udsigter, så længe palæstinensiske børn opdrages til had mod jøder og

had mod Israel.

I børne-tv på Vestbredden kan man se en stor, sød humlebi snakke med helt små børn om

at dræbe alle jøder. Skolerne, som børnene går i, er opkaldt efter navngivne terrorister. Og

hvis man træder ind i en palæstinensisk moské, bliver der prædiket had og drab mod jøder

og Israel. 

På Vesterbro i København ligger Tove Ditlevsens Skole. Børnene på den skole lærer om

Tove Ditlevsens liv og forfatterskab. På samme måde er det for de palæstinensiske piger

på Dalal Mughrabi pigeskolen i Hebron. Problemet er blot, at Dalal Mughrabi ikke er en

berømt  palæstinensisk forfatter,  men en kvindelig terrorist,  der  sammen med ti  andre

terrorister skød og dræbte 38 civile – 12 af dem var børn. 

Det bør være et helt  fast almenmenneskeligt princip, at børn ikke opdrages til  had og

vold. Ansvaret for det påhviler hele samfundet, men især forældre og andre voksne, der

arbejder med børn.                                                                         

7



8

Hvilke trusler står Israel overfor i dag?

Israel har heldigvis et stærkt militær, som kan beskytte den israelske befolkning. Derfor

glemmer  man  indimellem,  at  Israel  er  omringet  af  lande  og  islamistiske  terror-

organisationer, der ønsker at dræbe Israels jødiske befolkning og fjerne Israel fra land-

kortet.

Ved  Israels  nordlige  grænse  i  Libanon  er  der  Hizbollah,  en  shiamuslimsk  terror-

organisation, der er støttet af Iran, og som aktivt har hjulpet og stadig hjælper diktatoren

Assad i den syriske borgerkrig. Hizbollah var sidst officielt i krig med Israel i 2006, og

det skønnes, at organisationen har ca. 100.000 raketter og missiler langs grænsen, rettet

mod Israel.

Mod nordvest ligger Syrien, som aldrig har sluttet fred med Israel, og som aktivt støtter

terrororganisationer, der ønsker at udslette Israel. Med borgerkrigen i Syrien, der startede

i 2011, har dele af landet været underlagt islamisk statsterror. I dag har Assad-regimet

igen herredømmet over store dele af landet, men kun takket være stærk militær støtte fra

Iran, der nu reelt sidder på magten i Syrien. Selv om Islamisk Stat og Iran er fjender, er de

enige om én ting: Deres had til Israel.

På Vestbredden er der aktive terrorceller fra både Hamas, Islamisk Jihad og andre mindre

grupper. De laver ofte angreb mod israelske borgere, enten mod bosættere på Vestbredden

eller angreb i de større byer i Israel såsom Tel Aviv og Jerusalem. 
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I  vest  ligger  Gaza,  hvor  Hamas  har  magten.  Hamas  er  en  sunnimuslimsk  terror-

organisation, der er støttet af Iran og Qatar. Hamas er i konstant konflikt med Israel, og

senest i 2014 var der en større krig. Hamas har brugt mange millioner støttekroner på at

bygge tunneler til brug for angreb inde i Israel i stedet for at bruge pengene til at opbygge

Gaza.

Mod syd i Sinaiørkenen, der er en del af Egypten, er der en række terrorceller, der er til-

knyttet al-Qaeda og Islamisk Stat. 

Længere mod øst  ligger Iran,  der aktivt  støtter  en række terrororganisationer,  og som

offentligt siger,  at Israel skal fjernes fra landkortet.  Hvis det lykkes Iran at producere

atomvåben, vil truslen for Israel være meget alvorlig.
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Hvordan beskytter Israel sine borgere mod terror?

På Vestbredden er der flere forskellige terrororganisationer, der alle forsøger at foretage 
angreb  på  israelere.  Ud  over  Hamas,  er  der  for  eksempel  Islamisk  Jihad,  Al-Aqsa, 
Martyrernes Brigader og PFLP. 

I Gaza er det lykkedes især Hamas,  men også andre, at importere iranske missiler og 
raketter, som løbende affyres mod Israel. Israel holder Hamas ansvarlige, da de regerer 
over Gaza. Når beskydningen bliver for voldsom, angriber Israel de lagre med raketter, 
som bl.a. Hamas har. Desuden angribes affyringsramper og andre mål, der kan bruges til 
militære formål. Dette skete blandt andet i 2008 og 2014. På grund af våbensmuglingen 
ind i Gaza kræver Israel at undersøge alle varer, der kommer ind i Gaza. Man kan ikke 
bare sejle eller flyve til Gaza med varer, men skal først igennem en israelsk kontrol på 
land. 

Trods denne kontrol affyrer Hamas i Gaza næsten hver uge raketter mod Israel. Rundt 
om både Gaza og Vestbredden har Israel bygget en barriere, bestående af hegn og beton. 
Barrieren  er  bygget  for  at  beskytte  civile  israelere  og  har  betydet,  at  antallet  af 
selvmordsbombere i Israel er faldet markant. Det betyder også, at man skal igennem en 
israelsk kontrolpost for at komme til og fra Israel fra Vestbredden eller Gaza.  

På  Vestbredden  skal  man  igennem  kontrolposter  for  at  komme  fra  den  ene 
palæstinensiske by til den anden. Det sker for, at våben, bomber eller anden ammunition 
ikke kan transporteres frit på Vestbredden. Samtidig betyder det, at eftersøgte terrorister 
ikke frit kan rejse rundt og rekruttere nye terrorister. 

Kontrolposter og sikkerhedsbarriere er voldsomme indgreb i palæstinenseres hverdag, og 
krig og besættelse  går  altid  hårdest  ud over  almindelige  mennesker.  Derfor  er  det  så 
vigtigt at alle, uanset om man sympatiserer mest med Israel eller med palæstinenserne, 
arbejder  for  en  fredsløsning,  og  at  man  får  isoleret  dem,  der  ønsker  krig  og  terror.
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Når der kommer fred, bliver bosætterne statsborgere i Palæstina

Det er en udbredt myte, at en af de største hindringer for fred, er de israelske bosættelser 
på Vestbredden, men problemet er reelt ikke særlig stort. 

Så snart Israel sammen med palæstinenserne finder en fredelig løsning, bliver bosæt-

terne statsborgere i Palæstina. På samme måde, som der i dag er 1,5 mio. palæstinensiske 
arabere,  der  er  statsborgere  i  Israel,  så  vil  der  være  cirka  100.000  jøder,  der 

bliver statsborgere i Palæstina. De bebyggelser og den infrastruktur, som bliver efterladt 

af de israelere, som vil flytte, vil blive overdraget til den nye stat. En evt. bytning 

af land-områder vil selvfølgelig ske med den forudsætning, at den nye stat kan hænge 

fornuftigt sammen.

Der har været konflikt og krig, før der var en eneste bosættelse. Der har været konflikt og 
krig efter den første bosættelse. Både når Israel fjerner bosættelser, er der konflikt og 
krig, og når Israel bygger bosættelser, er der konflikt og krig. Det giver derfor ikke nogen 
mening at fremhæve bosættelserne som den vigtigste og afgørende hindring for fred.

Selv hvis de israelske bosættere ikke vil bo i Palæstina efter en fredsaftale, er det ikke 
noget problem – så flytter de til Israel og hvis palæstinenserne ikke vil have, at der skal 
bo jøder i  Palæstina,  så tager vi  den derfra.  Så må palæstinenserne rejse spørgsmålet 
under fredsforhandlingerne. 

Spørgsmålet om bosættelser vækker mange følelser, men problemet bliver gjort meget 
større, end det er. Bosættelserne er huse, og det er boliger. Det er ikke krig og våben. Det 
er ikke det største problem i Mellemøsten, at der bor jøder 20 eller 30 km. fra Jerusalem. 
Det er helt ude af proportioner, når EU, FN og USA fordømmer Israel hver gang de for 
eksempel bygger hundrede nye boliger på Vestbredden.
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FAKTA OM BOSÆTTELSER

 Der er i alt 0,5 mio. bosættere på Vestbredden og 2,5 mio. palæstinensere

 Med de fredsplaner, man tidligere har diskuteret, vil der forblive 0,1 mio. jøder i 

Palæstina

 Bosættelserne blev i sin tid bygget uden for de palæstinensiske byer med 

undtagelse af Hebron. I Hebron bor der jøder inde i selve byen.

 Foto: Ronan Shenhav: Israeli Settlement.jpg
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 Er det overhovedet muligt at opnå fred?

Ja, det er muligt at opnå fred. Jøder og arabere kan godt leve i fred med hinanden. Israel 
har pt. ca. 8,8 mio. indbyggere. Ca. 21 % (1,8 mio.) er arabere og andre, som i overvej-

ende grad lever i fred med deres israelske naboer og der arbejdes løbende på forbedringer 
af levevilkår og ligestilling grupperne imellem. 

Hvis man tager til  Tel  Aviv og går langs stranden hen mod Jaffa,  vil  man opleve,  at 
israelere og palæstinensere bor fredeligt sammen. Jaffa er primært arabisk, mens Tel Aviv 
primært er jødisk. Man møder ikke soldater på vejen til Jaffa, og almindelige danskere vil 
ikke kunne se,  hvornår  man går  fra  et  område  med jøder  til  et  kvarter  med  arabere. 
Samme oplevelse får man i alle byer i Israel, hvor arabere og jøder lever fredeligt som 
naboer. 

Hvert  år  arrangeres  der  sports-og  kulturelle  aktiviteter,  hvor  unge  palæstinensere  fra 
Vestbredden kan møde unge jøder fra Israel. For eksempel arrangerer Peres Fredscenter 
hvert år fodboldkampe for over 1.500 børn og unge. 

Med tilskud fra den danske stat er mere end 250 palæstinensiske læger blevet uddannet i 
Israel i samarbejde med Peres Fredscenter.

Når almindelige palæstinensere og israelere arbejder sammen for at gøre hverdagen bedre 
og lettere, så kommer vi tættere på freden, men det kræver, at begge parter vil.
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Myter om Israel skaber had

Alt for ofte bliver Israel beskyldt for alverdens forbrydelser. I den offentlige debat er det

ikke ualmindeligt  at  høre anklager  mod  Israel  om massakrer,  racisme,  apartheid eller

etnisk  udrensning.  Anklagerne  er  ubegrundede  og  forkerte. Det  er  vigtigt  for  Dansk

Zionistforbund, at myter om israelsk ondskab bliver tilbagevist en for en, da myter og

løgne skaber had.

Der er i  forvejen et  anstrengt forhold mellem på den ene side arabere og muslimer  i

Danmark og på den anden side jøder og venner af Israel. Det er direkte farligt at vise

jødiske eller israelske symboler i visse områder i Danmark, hvor der bor mange arabere

og muslimer. 

Myter og løgne om Israel som et racistisk apartheid land, der udøver etnisk udrensning, er

for det første en helt uretfærdig dæmonisering af Israel, og for det andet er det med til at

skabe  mere  had  mod  jøder  og  venner  af  Israel,  især  blandt  arabere  og  muslimer  i

Danmark.

Der er alverden til forskel på den racistiske politik, der var under Sydafrikas apartheid-

regime, og så Israels demokrati. I Sydafrika måtte sorte ikke stemme, de måtte ikke sidde

på de samme bænke som hvide. Samfundet var adskilt. 

Sådan er det ikke i Israel. Alle israelske statsborgere har mulighed for at stemme. I det

israelske parlament er der tre arabiske partier. En palæstinensisk araber er udnævnt til

dommer i Israels højesteret. Dette ville have været utænkeligt i Sydafrika. Selv i Øst-

jerusalem, hvor mange palæstinensere har takket nej til at blive israelsk statsborger, kan

man ikke retfærdigvis anklage Israel for noget, der ligner apartheid.

At omtale Israels demokrati som apartheid, er på én gang at bagatellisere de lidelser og

den uret, som den sorte befolkning i Sydafrika blev udsat for, og det er en uretfærdig

dæmonisering af Israel.  Der er ikke brug for mere had og flere myter i denne konflikt.

Der er derimod behov for fred og forsoning. 
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Hvad er Dansk Zionistforbund?

Dansk Zionistforbund (DZF) er en uafhængig organisation, der har til formål at udbrede

kendskabet til Israel.

Dansk  Zionistforbund  arbejder  fortsat  for  en  fred  i  Mellemøsten,  hvor  israelere  og

palæstinensere kan leve i fredelig sameksistens.

Dansk Zionistforbund har en lang række medlemmer og medlemsforeninger og er selv

medlem af Fælleskomiteen for Israel. Desuden samarbejder Dansk Zionistforbund med

en lang række dansk-israelske venskabsforeninger.

Alle danskere, der støtter Israels ret til at eksistere som en jødisk og demokratisk stat, kan

være medlem af Dansk Zionistforbund. Politisk spænder vi meget bredt, og din holdning

er også velkommen.

I  Danmark  opfattes  vi  nogle  gange  som  værende  meget  politiske  og  måske  endda

kontroversielle, men det burde ikke være kontroversielt at støtte Israels ret til at eksistere

på linje med verdens øvrige stater. 

Du kan blive medlem ved at sende en e-mail til office@zionist.dk med dit navn og din

adresse. 

Du kan besøge vores hjemmeside på www.danskzionistforbund.dk
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                            Dansk Zionistforbund

                           office@zionist.dk
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