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     INDHOLD

Mon ikke alle husker sommeren 1967, da mørke skyer samlede sig over Israel?
Den egyptiske præsident Nasser holdt den ene truende tale efter den anden om 
at udslette Israel. Det for Israel livsvigtige Tiranstræde blev lukket, FN-tropper, der 
skulle holde Israel og Egypten adskilt, blev trukket hjem. Store troppestyrker blev 
koncentreret i Sinai tæt ved de israelske grænser. I Danmark fulgte vi ganske tæt ud-
viklingen via radio og aviser. Sympatien var entydigt hos Israel. Var Israels sidste time 
kommet? Ville den lille israelske David klare sig over for den arabiske Goliat? Tanken 
om et nyt holocaust var ubærlig. Opbakningen bag Israel var i Danmark næsten 
100%.

Så kom krigen med Israels forbløffende hurtige og overvældende sejr. Vi åndede 
lettet op. Israel var reddet.

Siden har vi set, hvordan Israels placering i den offentlige opinion er blevet stadig 
ringere. I Danmark og store dele af det øvrige Europa. Antizionismen synes at være 
den perfekte sag for den politiske venstrefløj, der ikke længere har et hungrende 
proletariat at kæmpe for. Sympatien samler sig om palæstinenserne, som man 
mener jøderne undertrykker. Den israelske hær betragtes ikke mere som den lille 
David, men som en besættelsesmagt.

Eksemplerne på den antiisraelske stemning er mange. Vi hører således formanden 
for Folketinget, Mogens Lykketoft, tale om myten om Israel som den eneste demo-
kratiske retsstat i Mellemøsten. Vi har med Villy Søvndal fået en udenrigsminister, der 
er tidligere medlem af den hysteriske organisation Boykot Israel.

I Tyskland blev Israels ambassadør Asher Ben Nathan i efteråret 1967 på Frankfurt 
Universitet mødt med et banner, hvorpå der stod: »Macht den Nahen Osten rot, 
schlagt die Zionisten tot«.

Man kan ikke være antisemit i dag. Men man kan åbenbart godt være antizionist.
Det er en udvikling, som det er svært at forklare. Man kan pege på flere faktorer. 

Israel opfattes som en undertrykkende besættelsesmagt, indvandringen af meget 
store befolkningsgrupper til Vesteuropa fra Mellemøsten. Malmø er et godt eksem-
pel. Klassisk antisemitisme synes at genopstå under et nyt navn. 

Men uanset forklaringer er vor opgave klar: Vi skal forsvare Israel som den demo-
kratiske retsstat, som Israel er og altid har været.

Jørgen Granum-Jensen
Formand for Fælleskomiteen for Israel

Det truede Israel
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Tekst og fotos af Hans Henrik Fafner

TEL AVIV – Bystyret har truffet en prin-
cipiel beslutning om, at busserne skal 
køre om lørdagen. Det er venstrefløjen 
i koalitionen omkring borgmester Ron 
Hulda’i, der har taget initiativet, og en 
meningsmåling viser, at et flertal af by-
ens borgere støtter tanken.

Men dette giver ikke i sig selv nogen 
garanti for, at Tel Aviv får bybusser på 
sabbatten. I Haifa har borgerne i årtier 
kunnet nyde godt af offentlig transport 
på helligdagene, men denne by står 
som et særtilfælde, og alle forsøg på at 
udbrede dette til andre israelske byer 
har hidtil slået fejl. Og før Tel Aviv kan 
sende busserne på gaden, skal ordnin-
gen godkendes af transportminister Yis-
rael Katz, der sandsynligvis vil sige nej.

»Det er jo ikke kun et spørgsmål om, 
hvad vi vil her i byen,« siger Noga, som 
sidder på en café på Sheinkin-gaden i 
det centrale Tel Aviv.

Hun er studerende og kommer mest 
rundt på cykel. Det er praktisk, men 
over lidt større afstande tager hun bus-
sen, hvilket hun dog er begrænset til at 
gøre på ugens hverdage.

»I alle andre vestlige storbyer kan 
folk køre i bus på deres fridage, og jeg 
opfatter da Tel Aviv som både vestlig 
og moderne,« smiler hun. »Desuden er 
det jo godt for miljøet at tage offentlig 
transport.«

Store kontraster

Tel Aviv hænger fast i Israels klassiske 
klemme. Transportministeren repræ-
senterer Likud og er selv sekulær, men 
af politiske hensyn er han nødt til at 
rette sig efter regeringskoalitionens reli-
giøse partier, som stiller sig stejlt imod 

nogen form for sekularisering. Og det 
nok mere end nogensinde. For kun 60 
kilometer fra landets sekulære højborg, 
i det religiøse Jerusalem, udspiller sig 
endnu en strid med kollektiv trafik som 
omdrejningspunkt. Her er blot tanken 
om busser på sabbatten fuldstændig 
udelukket, for her forsøger ultraortodok-
se grupper at trække udviklingen i den 
modsatte retning. Bystyret bliver belejret 
med krav om at indføre såkaldte me-
hadrinbusser; begrebet dækker over 
busser, hvor mænd sidder forrest, mens 
kvinder er forvist til de bageste sæder. 
Det eksisterer allerede uformelt på visse 
ruter mellem Jerusalem, Beit Shemesh 
og Ashdod, hvor der er store ultraorto-
dokse befolkningsgrupper, og nu lyder 
kravene, at det skal indføres på visse 
bybusser i Jerusalem, og at bystyret skal 
stille sig bag, hvorved det bliver ophøjet 
til kommunal lov.

»Det må ikke komme dertil, og det 
gør det heller ikke,« fnyser Rachel Azaria, 
der repræsenterer den sekulære oppo-
sitionsgruppe Yerushalayim i bystyret.

Hun har i sin tid som kommunalpoli-
tiker gentagne gange stillet sig som for-
taler for sekulære borgeres rettigheder, 
og netop mehadrinbusserne er en af 
hendes mærkesager.

»Det har jo intet med jødedommen 
at gøre, at kvinder skal forvises til de 
bageste pladser i bussen. Den slags 
chauvinisme hører ikke til i min religi-
onsopfattelse,« siger hun. »Det er en 
lille gruppe ultraortodokse fundamenta-
lister, som har bortført religionen, og en 
stor del af befolkningen lader det ske.«

Før årsskiftet kom hun i avisover-
skrifterne, da hun stillede sig op imod 
Jerusalems sekulære borgmester, Nir 
Barkat, efter at denne som følge af 

pres fra ultraortodokse grupper havde 
nedlagt forbud mod billeder af kvinder 
på byens reklametavler. Hun fik ret-
tens dom for, at forbuddet var lovstridig 
diskrimina tion, men nu, et par måneder 
senere, er der fortsat langt mellem re-
klameplakater med kvinder. En kilde i 
kommunen mener, at de reklamerende 
firmaer er nervøse for at fremprovokere 
nye uroligheder i byen, hvor konflikten 
ligger og ulmer lige under overfladen.

»Det er forskellen på Tel Aviv og Jeru-
salem i en nøddeskal,« sukker Rachel 
Azaria. »De to byer er kommet til at re-
præsentere to modpoler. Det ene sted 
prøver de på at få sekulariseret sabbat-
ten, og det andet prøver folk at holde 
den snigende ultraortodoksi fra livet.«

Tal bliver ikke forlænget

Ikke desto mindre ser mange israelere 
med anskuelser som Rachel Azarias 
fortrøstningsfuldt på fremtiden. Yossi 
Verter, som er journalist på dagbladet 
Haaretz, er en af dem. Han ser det som 
et vigtigt vendepunkt, at højesteret for 
nylig kom frem til den overraskende 
afgørelse, at den såkaldte Tal-lov er 
ulovlig.

»Det er naturligvis en afgørelse, som 
hviler på et juridisk grundlag,« siger han. 
»Men den afspejler også en folkelig 
stemning, der er ved at vende.«

Loven blev i sin tid opkaldt efter 
dommeren Zvi Tal. Daværende mini-
sterpræsident Ehud Barak satte ham i 
1999 i spidsen for en komité, der skulle 
finde en mulighed for at få de mange 
ultraortodokse jeshivastuderende ud 
af den alvorlige fattigdomsfælde, de 
sidder i. Staten tillader dem at undgå 
militær værnepligt, så længe de er stu-
derende på fuld tid og altså ikke er på 
arbejdsmarkedet. Men med årene blev 
det stadig vanskeligere at få økonomien 
til at hænge sammen i familier med 
voksende børneflokke og mænd, der 
bruger al deres tid på studier, mens 
kvinderne står i rollen som forsørgere. 
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Modsætningerne mellem det religiøse og det sekulære  
Israel synes større end nogensinde, men måske er en  
opblødning på vej.



Tal-komiteen kom med et forslag, der 
blev til lov i juli 2002, hvorefter disse 
jeshivastuderende kunne komme på 
arbejdsmarkedet uden at skulle aftjene 
de lovpligtige tre års værnepligt. De 
kunne nøjes med fire måneder på 
lempelige vilkår eller et års samfunds-
tjeneste.

»Loven fik en løbetid på ti år, hvilket 
vil sige, at den udløber denne som-
mer,« bemærker Verter.

At loven nu er blevet forkastet hæn-
ger sammen med, at dommerpanelet 
fandt det forkert, at en ultraortodoks 
mand efter blot fire måneders værne-
pligt nyder de samme rettigheder som 
en ung mand, der har tjent fulde tre 
år. Men ud over dette påpeger mange 
kommentatorer, at loven aldrig er blevet 
den storstilede indslusning i det israel-
ske samfund, som det var hensigten. 
Den har ført til skabelsen af en række 
ultraortodokse enheder, hvilket har fået 
stor medieopmærksomhed, men det 
samlede tal er meget lille.

Social stigmatisering

Dette bliver fra ultraortodoks side typisk 
forklaret med, at tilværelsen i det isra-
elske forsvar ofte er uforenelig med en 
ultraortodoks livsstil. Sådan hedder det 
fra partierne Shas og Forenet Torajøde-

dom, der begge protesterer over lovens 
afskaffelse og i stedet anklager forsvaret 
for ikke at have gjort nok for at imøde-
komme de religiøse soldaters behov.

»Det kan jeg godt sætte mig ind i, 
men det er ikke hele årsagen,« siger 
David Zoldan over telefonen til Bladet 
Israel. Han er selv ultraortodoks og er 
efter endt værnepligt sergent af reser-
ven.

Zoldan er i forbindelse med den ak-
tuelle debat stået frem i israelsk presse. 
Her fortæller han, at der finder en om-
fattende social stigmatisering sted.

»En mand, der har tjent i den zioni-
stiske hær, er ikke længere noget godt 
parti i den ultraortodokse verden. Han 

får meget store vanskeligheder med 
at blive gift, og det afholder naturligvis 
mange fra at tage skridtet,« siger han.

Det, David Zoldan udtrykker, men af-
holder sig fra at sige direkte, er den om-
siggribende radikalisering, som Rachel 
Azaria i Jerusalem protesterer imod. Fat-
tigdomsproblemet har i den ultraorto-
dokse verden været stærkt tiltagende i 
den seneste årrække. Den gennemsnit-
lige børneflok er vokset, så der er blevet 
flere munde at mætte. Det har igen ført 
til stigende boligproblemer, og samtidig 
er den store støtte, som navnlig jødiske 

samfund i Nordamerika har ydet, stort 
set tørret ind.

»Så Tal-loven virkede på mange må-
der som en tillokkende nødudgang,« 
siger Yedidia Stern, der er professor i 
religionssociologi og forsker ved Israel 
Democracy Institute i Jerusalem. »Men 
visse fundamentalistiske rabbinere har i 
stedet svaret på fattigdomsproblemerne 
ved at kræve endnu strengere overhol-
delse af de religiøse forskrifter, og de 
har trukket store dele af den ultraorto-
dokse verden med sig den vej.«

Social protest

Alt dette skal ses i sammenhæng med 
de store sociale protester, som greb Tel 
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De ortodokse forsøger at hverve proselyt-
ter på det ultrasekulære Sheinkin i Tel 
Aviv.

Chabad på arbejde i Jerusalem.
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Aviv og en lang række israelske byer 
sidste sommer. Det var det sekulære 
Israel, som krævede en mere ligelig for-
deling af goderne og det samme, hvad 
angår byrderne i samfundet. Mange 
anklager blev i den forbindelse rettet 
mod de ultraortodokse befolkninger. De 
blev udråbt som snyltere: den israelske 
stat yder økonomisk støtte til 900 jeshi-
vaer, mens den sekulære befolkning 
finansierer det med skatter og samtidig 
aftjener både værnepligt og reservemili-
tærtjeneste.

»Det er ikke retfærdigt,« siger Nir (»ef-
ternavnet er uden betydning«), som vi 
møder på Rothschild-boulevarden i Tel 
Aviv, hvor sommerens protester star-
tede. »Såkaldt almindelige israelere har 
fået øjnene op for, at samfundet kan se 
anderledes ud. Vi har alt for længe haft 
blikket rettet mod forbrugersamfundet, 
og det har givet de religiøse aktivister 
frie hænder til at bestemme farten. 
Men det har ændret sig.«

Han snakker om politik, som alle gør 
det, for situationen kan meget vel føre 
til Knesset-valg allerede i år. Og da vil 
det vise sig, hvilken gennemslagskraft 
de sociale protester har fået. Nir har selv 
tænkt sig at stemme på Yair Lapid, der 
denne vinter forlod jobbet som popu-

lær nyhedsoplæser i tv for at stifte sit 
eget politiske parti, der, mens vi taler, 
end ikke har fået navn. Men Lapid re-
præsenterer det sekulære centrum, og 
flere iagttagere mener, at han vil være 
i stand til, hvad centrumpartiet Kadima 
ikke har formået under Tzipi Livnis 
ledelse, nemlig at gå i koalition med 
ministerpræsident Benjamin Netanyahu. 
Og fordi Lapid har stærkt sekulære 
synspunkter, men sikkerhedspolitisk 
læner sig godt mod højre, vil han hel-
ler ikke have vanskeligt ved at tale med 
den højreorienterede Avigdor Lieber-
man. Som Nir ser det, er der udsigter til, 
at Israel for første gang i årtier kan få en 
regering helt uden religiøs deltagelse. 

»Tal-lovens annullering er meget sym-
bolsk for situationen,« siger han. »På det 
område er de ultraortodokse partiers 
politiske magt blevet brudt, fordi de ikke 
længere kan bruge loven til at presse 
regeringen. De bliver mere og mere 
isoleret.«

Et smil breder sig på hans ansigt, da 
talen falder på bybusser i Tel Aviv på 
sabbatten.

»Hvis der opstår en ny politisk konstel-
lation i Knesset efter et valg, vil også det 
kunne ændre sig,« siger han. »For da vil 
trafikministeren ikke længere være un-
der politisk pres og vil kunne godkende 
et ønske fra en stor gruppe sekulære 
borgere. Og de ultraortodokse? Jeg tror, 
rigtig mange af dem vil indse, at me-
hadrinbusser og stadig mere radikale 
krav er en blindgyde. De har også lyst 
til at leve et anstændigt liv, og den lyst 
vil gennemtvinge en moderation, så vi 
igen kan leve fredeligt side om side.«

Han ser ud på trafikken, der står stille 
på Rothschild-boulevarden.

»Hvis folk vænner sig til, at der er bus-
ser, når man har brug for det, kan det 
jo også være, de vil lade bilen stå lidt 
oftere. Det er for resten godt for miljøet, 
men det er jo en helt anden historie,« 
siger han til afsked. ◆

Den ultraortodokse verden er mere og mere 
isoleret. Jerusalem.



Tel Aviv er en ny by, der voksede ud fra 
Jaffa for kun cirka 100 år siden. Før i 
tiden var Jaffa en af hovedbyerne i lan-
det, og rejsende ankom som regel med 
båd til havnen. Skulle man til Jerusalem, 
kunne man leje et par æsler eller en 
hestevogn, og hvis man skulle transpor-
tere tunge varer, var det nok nogle ka-
meler, man havde brug for. Rejsen fra 
Jaffa til Jerusalem tog mindst to dage, 
da heste eller æsler ikke kunne gå de 
70 km på en enkelt dag. 

Det var derfor en stor forbedring i  
rejse- og handelsverdenen, da jern-

banen blev anlagt i 1892, og man nu 
kunne tilbagelægge denne strækning 
på cirka fire timer. Nu til dags tager det 
cirka en time.

Denne linje er i mellemtiden blevet 
afløst af mere moderne skinner og 
togvogne, men de gamle banegårds-
bygninger står stadigvæk både i Jaffa og 
Jerusalem.

Den gamle togstation ligger lige nord for 
det gamle Jaffa, i den sydlige del af Tel 

Aviv nær den meget populære strand-
promenade og det nu mondæne kvar-
ter Neve Zedek. Efter at det har ligget 
gemt væk i mange år, er hele komplek-
set blevet restaureret og genåbnet.

 Der er i alt 22 bygninger fra forskel-
lige historiske perioder. De er alle blevet 
restaureret af topfolk inden for deres 
forskellige områder for at bibeholde 
bygningernes historiske og arkitektoni-
ske karakter. 

I 1888 fik en kendt forretningsmand, 
Josef Navon, tilladelse af den tyrkiske 

sultan Abdul Hamid til at anlægge jern-
banen, og dermed blev tog en af de 
vigtigste transportformer i Mellemøsten.

Jernbanens historie hænger sammen 
med frimureren Hugo Wieland, som 
kom til landet med sin familie i 1900, 
hvor de slog sig ned nær togstationen 
og byggede en tegl- og murstensfabrik. 
Når man går gennem stationen, kan 
man se deres villa, fabrikken og deres 
forretning, hvor varerne blev solgt.

Nu bruges de gamle bygninger til et 
væld af aktiviteter. For eksempel er der 
mange cafeer, restauranter og butikker 
med smykker, tøj, kunst og souvenirs. 
Der er også gadeoptræden og udstil-
linger.

Den centrale bygning er naturligt nok 
selve stationsbygningen, som blev byg-
get i 1892 influeret af den typiske sym-
metriske stil kendt fra Europa i det 19. 
århundrede.

Familien Wieland tilhørte en af de 
mange frimurerordener, der kom fra 
Tyskland i 1900-tallet og slog sig ned i 
Jaffa, Jerusalem, Haifa og andre steder 
rundt omkring i landet. De byggede 
deres hjem af de materialer, de selv 
fremstillede på fabrikken. Først var der 
kun én etage, men senere blev der til-
føjet endnu en etage for at kunne huse 
familien, der bestod af 12 personer. 
Nogle af familiens medlemmer boede i 
huset frem til 1930'erne.

Ved siden af hovedbygningen er 
godsterminalen, også bygget i 1892. 
Tunge varer, der skulle transporteres fra 
Jaffa til Jerusalem, blev opbevaret her.

Wieland-fabrikken, bygget i 1905, pro-
ducerede cement og byggematerialer. 
På denne måde behøvede man ikke at 
importere disse varer.

Besøget her er en hyggelig blanding af 
oplevelsen af en historisk periode og 
en slentretur gennem området med 
cafeer og butikker, hvor man kan finde 
fine og sjove ting eller blot slappe af 
med en kop kaffe og nyde udsigten ud 
over Middelhavet.

Herfra kan man selvfølgelig fortsætte 
videre sydpå til det gamle Jaffa, hvor 
der er flere restauranter og kunstbutik-
ker, eller man kan gå til stranden, bade 
eller se på windsurfere, folk, der mo-
tionerer, familier, der cykler langs pro-
menaden, eller gå hele vejen nordpå 
til den gamle Tel Aviv havn, der også 
er blevet lavet om til et område med 
mondæne spisesteder.

Bente Jonas, autoriseret guide
Tlf.: 00972 2 6715644

Mail: zjonas@netvision.net.il ◆
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Tel Aviv – Hatachana 
Den gamle togstation

I S R A E L  P Å  L A N G S

Den gamle togstation i Jaffa er blevet en mondæn cafe. Foto bringes med venlig tilladelse 
fra www.israelinsideout.com – An Insider's Guide to Touring Israel.
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Af Adam Schalimtzek

Artiklen er delvist baseret på 'The 
Carmel Forest Fire: Rehabilitating the 
Damages' af Shoshana Gabbay, Israel 
Environment Bulletin, nr. 37, september 
2011, side 20-24.

Israels største skovbrand nogen-
sinde begyndte den 2. december 2010 
på Karmelbjerget lige syd for Haifa i 
det nordlige Israel. Dette store grønne 
område består af et naturreservat og en 
nationalpark og er fyldt med natur, land-
skaber og kulturelle værdier. Det er et af 
de mest besøgte fritids- og turistområder 
for indbyggerne i Haifa-området og Israel 
som helhed. UNESCO udpegede i 1996 
en del af Karmelbjerget som biosfære-
reservat inden for rammerne af sit 'Man 
and the Biosphere (MAB) Program' i 
erkendelse af områdets internationale 
økologiske betydning.

Den voldsomme brand var vanskelig 
at slukke. Usædvanligt varme og tørre 
forhold koblet med kraftig vind førte i lø-
bet af nogle dage til dens hurtige spred-
ning med katastrofale følger: 44 mi-
stede livet, hovedsagelig unge betjente 
fra Israels fængselsvæsen, der var på vej 

for at evakuere et nærliggende fængsel, 
17.000 personer blev evakueret, 2500 
hektar naturskov og buskområde blev 
ødelagt, og næsten fem millioner træer 
brændte. Før branden var området dæk-
ket af tæt nåleskov. En uge senere var 
der et nyt landskab med små områder, 
'lapper', nogle helt brændt ned (mest 
fyrretræer), nogle delvist beskadiget (for 
det meste middelhavsbuskområder og 
ege- og fyrre træer) og nogle, som ikke 
var beskadiget (for det meste buskom-
råder). Det kaos, branden havde skabt, 
krævede rehabilitering i stor stil – af liv, 
hjem, kloaksystemer, veje og naturlige 
levesteder.

Fra regeringsbeslutning til  
anbefalinger

Den omfattende ødelæggelse, som 
branden i Karmelskoven forårsagede, 
førte den 5. december 2010 til en 
regeringsbeslutning om rehabilitering 
og genopbygning af området. Beslut-
ningen opfordrede til etablering af en 
styregruppe med repræsentanter fra 
forskellige ministerier med henblik på at 
udarbejde en plan for at fjerne eventu-
elle hindringer i rehabiliteringsprocessen 
og genoprette det normale liv så hurtigt 

så muligt. I andet afsnit af beslutningen 
opfordrede miljøministeren til, i samar-
bejde med finans- og landbrugsmini-
sterierne, Israels Natur- og Parkvæsen 
og KKL, at udarbejde og fremlægge en 
plan for »rehabilitering af dyre- og plan-
teliv, der blev beskadiget under bran-
den, herunder campingpladser, dyrepar-
ker og Karmel naturreservat, Hai-Bar«.

Allerede den følgende dag indkaldte 
miljøministeriets generaldirektør repræ-
sentanter for disse organer for at drøfte 
de nødvendige skridt til gennemførelse 
af kommissoriet. Under forhandlingerne 
blev det klart, at man allerede sad 
inde med en stor mængde viden og 
oplysninger om emnet som følge af 
forskning i kølvandet på tidligere store 
skovbrande, herunder brandene i Kar-
mel i 1989 og i Sha'ar Hagai-området 
langs motorvejen mellem Jerusalem og 
Tel Aviv i 1995. Det største problem var 
ikke manglende videnskabelig viden, 
men snarere implementering af konklu-
sioner om forvaltningen af skovområder, 
især i forbindelse med forebyggelse 
af skovbrande. Samme dag blev der 
nedsat fire arbejdsgrupper, som skulle 
udarbejde en øjeblikkelig handlingsplan 
for følgende områder: information og 

Gendannelse af 
Karmelskoven
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uddannelse, sikkerhed og øjeblikkelig 
handling, langsigtet økologisk rehabilite-
ring og kortlægning. Den 20. december 
2010 udpegede udvalget for langsigtet 
økologisk rehabilitering yderligere tre 
professionelle underudvalg: for skovfor-
valtning og økologisk rehabilitering, for 
lovgivning og for landskabsrehabilitering 
i beboelsesområder.

Underudvalget for skovforvaltning og 
økologisk rehabilitering gennemførte det 
meste af sit arbejde i ekspertgrupper 
på en bred vifte af områder: plantning, 
brandbælter, afgræsning, jorderosion, 
skadedyr, invasive arter, sjældne arter, 
zoologisk rehabilitering, forskning, Hai-
Bar, biosfærereservater og meget mere. 
Udvalgets foreløbige anbefalinger blev 
præsenteret for offentligheden ved en 
konference på Haifa Universitet den 19. 
maj 2011.

Ændring af Karmel-landskabet: 
mere biodiversitet, færre brande

For ikke så længe siden var Karmelsko-
ven en lavtliggende skov bestående af 
ege- og fyrretræer, nogle johannesbrød-
træer og ellers hovedsageligt buske. 
Naturlige åbne lapper i den historiske 
skov og græsning i området hjalp til at 
forhindre hurtig spredning af brande. 
Men efterhånden som plantning og 
frøspredning steg, og græsning faldt, var 
der ikke længere åbne lapper tilbage 
i skoven, og dette øgede risikoen for 
brande.

En væsentlig medvirkende faktor 
til alvoren af skovbranden i 2010 var 
udbredelsen af fyrretræer. Den lokale 
aleppofyr (her også kendt som jeru-
salemfyr) samt andre fyrretræsarter 
plantet tidligere er meget brændbar. 
Men træets hurtige vækst og evne til 
at overleve i tør og stenet jord førte til 
dets brede anvendelse selv før opret-
telsen af staten Israel. Bestræbelser på 
at skabe variation i Israels skove med 
hjemmehørende arter som johannes-
brød, pistacie og eg har nu stået på i 
mere end to årtier. Dette er især tilfæl-
det, når det drejer sig om brandforebyg-
gelse, da eg og andre løvtræer er mere 
brandhæmmende, og deres chancer 
for at overleve brande er højere end de 
letantændelige fyrretræers.

Under drøftelsen af dets anbefalinger 
modstod underudvalget for skovfor-
valtning og økologisk rehabilitering of-
fentlighedens opfordring til at gøre det 
nedbrændte område grønt så hurtigt 
som muligt ved hjælp af accelereret 
skovrejsning. Eksperterne insisterede på, 
at en tilbagevenden til tidligere forhold 
på ingen måde ville være ideel. Faktisk 
krævede anbefalingerne, at skovens 
fornyelse skulle baseres på naturlige re-
genereringsprocesser ledsaget af over-
vågning og forskning. 

De centrale anbefalinger til Karmels 
rehabilitering omfatter:

 Naturlig foryngelse: Karmelskoven 
bør ikke vende tilbage til tilstanden 
forud for branden. Fyrretræer vil ikke 
blive plantet tæt, og naturlig rege-
neration vil delvist være baseret på 
løvtræer som eg, johannesbrød og 
andre træarter. Fyrreskove vil kun få 
lov til at udvikle sig i nogle områder, 
og træerne vil blive plantet spredt og 
vil blive tyndet ud på et tidligt tids-
punkt.

 Øget afgræsning: Afgræsning vil 
blive genoptaget i stort omfang som 
et centralt redskab til udtynding af 
overskudsvegetation og reduktion af 
det tørre, brændbare materiale i sko-
ven for at mindske hyppigheden og 
intensiteten af brande.

 Brandbælter: Et net af brandbælter 
vil blive etableret mellem beboelses-
områder, hovedveje og den tætte 
skov for at mindske risikoen for en 
større brand og alvorlige skader for 
beboere og forbipasserende. Brand-
bælterne bliver ikke sterile områder, 
men vil omfatte træer, der er mere 
åbne og lavere end selve skoven, så 
man bevarer et smukt landskab og 
en rig biodiversitet.

 Samarbejde: Fuldt og vedvarende 
samarbejde mellem de organisa-
tioner, som administrerer området, 
lokale myndigheder og brandvæsnet 
er nødvendigt for at gennemføre for-
slagene.

 Øvrige rehabiliteringsaktiviteter: 
Yderligere anbefalinger vedrører faci-
liteter for besøgende, behandling af 
den store mængde brændte træer 

i området, forvaltning af genrejst 
vegetation (fyrretræer og løvtræer), 
nyplantning, rehabilitering af gamle 
terrasser, forebyggelse af jorderosion, 
bevarelse af sjældne arter, udryddel-
se af invasive arter, bevarelse af den 
naturlige fyr, behandling af skadedyr 
og langsigtet overvågning af rehabili-
teringsprocessen.

 Fremtidig planlægning: Detaljerede 
planer bør udarbejdes for at imple-
mentere udvalgets anbefalinger i 
andre lignende skovklædte områder 
i Israel, i stedet for at vente på den 
næste katastrofe.

Og så er et væsentligt element i den 
anbefalede handlingsplan den menne-
skelige faktor. Forholdsregler skal tages 
for at øge den offentlige bevidsthed om 
risikoen for skovbrande og om de foran-
staltninger, der skal tages for at forebyg-
ge dem. For at opnå det skal der tages 
uddannelses- og lovgivningsmæssige 
skridt til at forbyde bål i og nær skove 
under ekstreme vejrforhold, eftersom 
det udgør en øget risiko for spredning 
af brande.

I retning af gennemførelse

Gennemførelsen af anbefalingerne vil 
være afhængig af deres integrering i 
Israels Natur- og Parkvæsens og KKL's 
arbejdsplaner og af offentlig beredvil-
lighed til at overholde yderligere sik-
kerhedsforanstaltninger for at forhindre 
skovbrande samt af tildeling af tilstræk-
kelige offentlige midler.

Anbefalingerne fra de økologiske 
arbejdsgrupper går langt længere end 
den konkrete sag om Karmel – de 
angår skove i hele Israel. Disse anbefa-
linger bliver endnu vigtigere, eftersom 
virkningerne af klimaændringerne 
fortsætter med at påvirke os i form af 
varmere og tørrere somre i middelhavs-
landene, hvilket yderligere øger risikoen 
for skovbrande. Derfor har branden i 
Karmel været et 'wake up call', som har 
understreget vigtigheden af at skabe en 
mere bæredygtig skovforvaltning i Israel.

Adam Schalimtzek arbejder for det 
israelske miljøministerium, International 
Relations Division. ◆
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Regn 
i Israel
Af Yigal Romm

2012 er et godt år for Israel; desværre 
ikke fordi truslen om en krig mod Iran 
er ovre, eller fordi der er en løsning på 
konflikten med palæstinenserne. Men 
det regner i Israel, rigtig meget! Vinteren 
2011-2012 er en af de mest regnfulde 
i Israels 63 år. I alle områder rundt om 
i landet har regnmængden ligget over 
det årlige gennemsnit, i det nordlige 
Israel endda 120 %. Efter fem-seks 
tørre år med kun 50-80 % af den årlige 
regnmængde og overforbrug af vand-
ressourcerne kom regnen i år som en 
sand velsignelse: Genesaret Sø bliver 
fyldt op med vand igen, og ligeledes 
fyldes grundvandsreservoirerne, og 
naturen eksploderer. I årevis har Israel 
ikke været så grønt som i år. Landet 
blomstrer! Israelere i tusindvis tager på 
tur for at se tæpper af franske anemo-
ner, ranunkler og alpevioler i Jerusalems 
bjerge og i Galilæa og irisser, tulipaner 
og lupiner i Golan og på Karmelbjerget. 
Også i det sydlige Israel i Negev har det 
regnet kraftigt. Der har været mange 
oversvømmelser og en helt usædvanlig 
blomsterpragt først af påskeliljer og se-
nere af franske anemoner og tulipaner, 
og det i et område, som har været tørt 
i flere år.

Regn er godt for moralen

Israels vandforsyning er stadigvæk 
totalt afhængig af vandmængden i 
Genesaret Sø. Israel bruger årligt ca. 
1500 millioner kubikmeter vand, og af 
det kommer ca. 1/3 fra Genesaret Sø. 
Resten pumpes op rundt om i landet, 
mens ca. 350 million kubikmeter vand 
kommer fra afsaltning af havvand. Vand-
mængden i søen er ikke bare en god 
indikation af, hvor meget vand Israel 
har på et år, men kan også bruges som 
en slags folkeligt ’moralbarometer’. Kol 
Israel (Israels statsradio) rapporterer 

hver dag om søens vandstand. Når den 
stiger, stiger også moralen – og når den 
falder, begynder man at sukke ’a-broch’. 
I de sidste fire år er vandmængden i 
søen faldet konstant og med stor ha-
stighed. Det vil sige, at vandet, som 
søen fik i løbet af vinteren, ikke var nok 
til at dække det konstant voksende be-
hov for vand om sommeren. I 2010 var 
vandstanden i Genesaret Sø langt under 
det røde punkt, og så er der fare for, 
at man slet ikke må eller kan pumpe 
vand op af søen. Man måtte bygge en 
midlertidig dæmning for at bevare en 
vis vandstand. Samtidig steg prisen på 
vand eksplosivt, og regeringen måtte 
indføre vandkvoter. 

I år er alt anderledes. Siden den før-
ste regn i september 2011 er vandstan-
den steget med 124 cm, og det svarer 
til ca. 205 million kubikmeter (to mil-
lioner husstandes årlige forbrug). Alene 
i februar 2012 steg vandstanden i søen 
med 64 cm, og regnen i Galilæa og 
Golan, som er søens opsamlingsarealer, 
fortsætter. Set med israelske øjne er 
det et helt fantastisk fænomen, selvom 
der stadigvæk mangler fire meter, eller 
650 million kubikmeter vand, før søens 
vandstand når sit maksimum. 

Der er også faldet sne i år. Skipist-
er ne på Hermonbjerget vrimler hver 
weekend med ski-entusiaster. I Golan 
og Galilæa var der i år mere sne end i 
København, og i begyndelsen af marts 

faldt endnu mere sne, også i Jerusalem.

Den velsignede regn

Israelerne bliver sentimentale, når reg-
nen kommer. Det er noget, man er født 
med, det sidder simpelthen i ens dna. 
Grønt er smukt. Det er Europa. Det er 
Amerika! Jeg husker, hvor dejligt det var 
i kibbutzen at vågne og høre regnen 
udenfor. Man kunne sove længere, 
skulle ikke på arbejde, eller man kunne 
skynde sig til spisesalen og drikke te 
med dem, som var strandet dér på 
grund af regn. Og det ’evige’ spørgsmål: 
»Hvor meget regn faldt der i nat?« På 
spisesalens opslagstavle var der hele 
vinteren lang et ’regnhjørne’, hvor der 
blev sat en note op med oplysning om 
den foregående dags regn. Det var dej-
ligt, når mængden var stor.

Israel er topografisk et område, hvor 
kun regnen, der falder, og vand i det 
hele taget adskiller det fra at være ør-
ken. Det er ikke tilfældigt, at Israel er 
førende inden for afsaltning af havvand 
og moderne kunstvandings-opfindelser. 
I Bibelen er der mange henvisninger til 
regn – bekymring for, om den kommer 
til tiden, og forhåbninger og glæde, når 
den gør det. »Dersom I følger mine love 
… så vil jeg give jer regn i rette tid« 
står der i Tredje Mosebog (26, 4). Den 
første og største belønning for at holde 
Toraens lov er regn, og Ramban (1194-
1270), en af de største rabbinske auto-
riteter, sagde om verset, at det viser, 
at regnen er den største velsignelse af 
alle! Fra Tishri til Nisan beder jøder 90 
gange om regn. Man må erkende, at 
disse bønner hjælper bedre i Danmark 
… men selv om de ikke hjælper, skader 
de jo heller ikke. 

Kol Israel har her den 2. marts lige 
meddelt, at Genesaret Søs vandstand er 
steget med endnu 3 cm, og regnvejret 
i Israel fortsætter. Der var også dårlige 
nyheder i radioudsendelsen – dem 
hører man desværre mange af i disse 
dage. Men de er en smule nemmere at 
kapere, især hvis man gør det, som de 
fleste israelere gør – tager på tur i lan-
dets herlige natur. De ved, at vinteren 
i Israel er kort, foråret kortest, og snart 
kommer den laaange frustrerende tørre 
sommer. ◆

Israel blomstrer.



Af Samuel Goldstein, 
stud.scient.

Det er nok læserne 
almindeligt kendt, at 

danske studenter under besættelsen 
indfandt sig i modstandsbevægelsens 
rækker. Mindre kendt er det formentlig, 
at studerende på Det Hebraiske Uni-
versitet i Jerusalem i samme periode 
ligeledes ikke kun så passivt til, mens 
historien gik sin gang. De var nemlig 
aktive i Haganah-bevægelsen, og blandt 
andet har en af de i dag aldrende ke-
miprofessorer berettet, hvordan han 
med kammerater (dengang studenter) 
aflagde natlige besøg på laboratorierne 
og fremstillede bomber til anvendelse i 
Israels befrielseskamp.

Studie og miluim

Modsat den danske modstandskamp, 
der definitivt sluttede 5. maj 1945 
(bortset fra Bornholm), var Israels situa-
tion desværre mindre simpel, og derfor 
er israelske studenter fortsat indblan-
dede i kampen for statens sikkerhed. 
Dette udtrykkes vel tydeligst, når stude-
rende et par gange om året nødtvunget 
udskifter lærebøger med geværer og 
tager i 'miluim' – reservetjenesten i den 
israelske hær.

Måske er det med denne baggrund, 
at man skal betragte den gennemsnit-
lige israelske students engagement i 
det politiske liv i Israel. For mens kun 
få af de mange politiske spørgsmål i 

Danmark indebærer livsfarlige risici for 
en student på Københavns Universitet, 
så har det, der traditionelt har været det 
altoverskyggende spørgsmål i israelsk 
politik – sikkerhed og forholdet til de 
arabiske naboer – direkte indflydelse på 
studenterne. Da krigen i Gaza brød ud i 
vinteren 2008/09, var universiteternes 
forelæsninger således mærkbart mindre 
besøgte. De studerende var simpelthen 
i krig. At mange af disse desuden har 
søskende, kærester (eller måske ægte-
fæller), som også bliver indkaldt til at 
forsvare landet, og at intifadaerne om-
fattede terrorangreb mod universiteter, 
gør ikke det politiske område mindre 
relevant for den enkelte studerende. Og 
så føler studenterne, at staten 'skylder' 
dem noget til gengæld for deres tjene-
ste.

Københavns universitet

Danske studenters engagement i politik 
skal naturligvis ikke underdrives. Køben-
havns Universitet har siden 1912 haft 
et studenterråd, der varetager studen-
ternes interesser. Nogle læsere erindrer 
måske 1968, hvor studenterne prote-
sterede mod professorvældet. Men for 
det første skal det huskes, at dette var 
året efter, at israelske studerende var 
tvunget til at gribe til våben i det, der så 
ud til at blive Israels endeligt – og i det-
te perspektiv virker studenternes indsats 
for samfundet under studenteroprøret i 
Danmark mindre imponerende. Og for 
det andet begrænser studenterrådets 

politiske program (at dømme ud fra de-
res hjemmeside) sig mere eller mindre 
til uddannelsespolitik. Der er formentlig 
mange studerende, som har politiske 
tilhørsforhold og medlemskab af for 
eksempel Danmarks Socialdemokratiske 
Ungdom, Venstres Ungdom eller lignen-
de, men dette synes delvist efterladt 
uden for campus. Måske skyldes om-
stændighederne, at ungdomspartierne 
i Danmark er stærke, og at studenter-
organerne derfor marginaliseres. Re-
sultatet er dog det samme: Begrænset 
politik inden for studenterlivets mure.

Israelske studenterprotester

I Israel er der imidlertid knap så vand-
tætte politiske skotter mellem uni-
versiteterne og det omkringliggende 
samfund. Vi belyste herover studenter-
nes naturlige grundlag for interesse i 
sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitik. 
Dertil kommer dog også politisk varme 
kartofler på hjemmefronten, og her 
adskiller de israelske studenter sig fra 
de danske i kraft af deres resolutte del-
tagelse i samfundspolitiske bevægelser. 
Følgende er en række eksempler:

Sidste sommer fandt en række 
massedemonstrationer sted i mange 
israelske byer. Flere danske journalister 
navngav disse 'den israelske som-
mer' og mente, at begivenhederne 
var forlængelsen af 'det arabiske forår'. 
Samme journalister fandt det i øvrigt 
irrelevant, at mens egyptiske, syriske og 
libyske oprørere blev direkte bekriget af 
regeringschefer, som de helst så væltet 
(og måske mere end det), så var der i 
Israel ikke tale om voldelig kamp mod 
særlige individer, men derimod en fre-
delig opposition mod bestemte sager. 
Stemningen var en anden, og ingen 
blev beskudt, såret eller dræbt.

Undertegnede vil i det følgende ikke 
sætte de folkelige protesters indhold 
under lup. Det skal kun nævnes, at 
særligt de høje boligomkostninger fik 
demonstranter til at flytte ud i telte på 
pladser og i parker i det offentlige Israel. 
Denne iøjnefaldende markering affødte 
navnet til demonstrationerne 'telt-prote-
sten' (frit oversat fra 'mecha'at ha'oha-
lim'). Tendensen sås først i Tel Aviv, og 
her var det virkelig folket – privatperso-
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Mellem studenterliv 
og udenrigspolitik
At være student er ikke kun et spørgsmål om at lære et 
fag – det er en livsform, og i Israel medfører det ofte aktiv 
politisk stillingtagen. Selvom nogle universiteter ikke tillader 
partierne at indsnige sig på campus, er studenterne bevid-
ste medborgere og derfor deltagende i den offentlige de-
bat. Og på universitetet i Jerusalem fører de ofte an.
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ner – der førte banneret i harme over 
det, de kaldte 'social uretfærdighed'. 
Bevægelsen spredte sig snart til andre 
byer, og i hovedstaden skete der noget 
særligt: Her var det studenterunionen, 
der indtog lederpositionen og finansie-
rede aktiviteterne.

Protest mod religiøs  
særbehandling

En anden sag var to bemærkelses-
værdigt store demonstrationer, først i 
Jerusalem, dernæst Tel Aviv, organiseret 
og udført af studenter i det sene efterår 
2010. Her var der tale om en protest 
mod den lov, der skulle sikre ultraorto-
dokse jøder subsidier til studier i jeshi-
vot (religiøse skoler), men som ikke vil-
le understøtte almindelige akademiske 
studier (det skal her nævnes, at univer-
siteter i Israel er brugerbetalte og uden 
SU). Demonstrationerne indeholdt også 
andre elementer end blot økonomi. Der 
var for eksempel utilfredshed med det 
i tiden op til demonstrationerne meget 
mediebelyste faktum, at mange ultraor-
todokse jøder ikke aftjener værnepligt. 
Protesterne udsprang altså ikke af stu-
denternes eget liv, men af den almin-
delige samfundsdebat. Og alligevel stod 
de forrest i kampen.

Et par dage inden den ovennævnte 
demonstration kunne skribenten til 
denne artikel i øvrigt læse en e-mail fra 
Det Hebraiske Universitets rektor, pro-
fessor Menachem Ben-Sasson, sendt 
til samtlige studenter på universitetet, i 
hvilken de opfordredes til at deltage i 
demonstrationen, og hvor undervisere 
blev tilskyndet til at indordne skemaet 
for at muliggøre studenternes delta-
gelse. Denne usædvanlige henvendelse 

bekræftede, at emnet absolut var af 
mere end kun studenterpolitisk karakter.

Endvidere kan nævnes kampen for 
socialarbejdernes rettigheder, i hvilken 
studenterne i både Tel Aviv og Jerusa-
lem er yderst aktive, studenterunioner-
nes støtte til Pride Parade (demonstra-
tion for homoseksuelles rettigheder) og 
så i øvrigt hyppige møder, diskussioner 
og caféaftener med politikere på for-
skellige universiteter – også uden for en 
valgkamp.

Situation er ganske vist ikke entydig 
på alle Israels universiteter. Mens det 
på Technion (pendanten til DTU) og 
på Ben Gurion (i Beer Sheva) slet 
ikke tillades, at partier uddeler tryksa-
ger eller demonstrerer på campus, er 
der på universitetet i Haifa som regel 
debat mellem arabiske studerende og 
jødiske (antagelig på grund af Haifas 
meget store arabiske minoritet). Bar 
Ilan-universitets studenterunion, Gil-
dah, består af to partier, 'de gule' og 
'de grønne'. Udadtil markerer Gildah 
sig ved blandt andet demonstrationer 
mod høje gaspriser (efter israelske gas-
fund i Middelhavet). På Israels største 
universitet, Tel Aviv, er der med over 
25.000 studerende stor politisk aktivitet. 
Her er partiet Den ny Generation (der 
identificeres med Avodah, det israelske 
arbejderparti) dominerende – og dette 
ses naturligvis på studenterunionens 
aktiviteter.

Spændinger i Jerusalem

I Jerusalem er situationen knap så 
overskuelig. Her er hele tyve partier 
(eller måske nærmere interesseorgani-
sationer) anerkendte, og dertil kommer 
et utal af løsgængere, som stiller op, 

når der skal udpeges repræsentanter 
til studenterunionen. Nogle er direkte 
affilieret med de fra Knesset kendte 
politiske partier, andre er oprettet for 
enkelte mærkesager, for eksempel so-
cialt arbejde eller miljøpolitik, og andre 
igen findes kun på et enkelt fakultet og 
beskæftiger sig udelukkende med stu-
denterpolitik osv. Ophavet til dette po-
litiske kludetæppe kunne være, at der i 
Jerusalem er mange forskellige politiske, 
religiøse og etniske grupper. En så hete-
rogen cocktail giver anledning til talrige 
interessekonflikter og politiske spændin-
ger, hvilket medfører nødvendigheden 
af de mange politiske fraktioner. Sagen 
kompliceres yderligere ved, at studen-
terunion på Det Hebraiske Universitet i 
mange sammenhænge repræsenterer 
alle studenter i Jerusalem (og da 25 % 
af landets akademiske institutioner fin-
des i hovedstaden, er dette væsentligt).

Man kunne tro, at denne nuancefor-
skel mellem danske og israelske stu-
denter kunne skyldes den almindelige 
antagelse om dansk 'konsensus-dyrk-
ning'; at vi i Danmark helst undgår dis-
kussioner, som er for store til bagefter at 
kunne spise frokost sammen i kantinen. 
Tankerne henledes på to demonstra-
tioner i Jerusalem 31. maj 2010, som 
viste, hvordan en sådan lyst til enighed 
ikke just findes i Israel. Efter at den 
israelske hær (IDF) havde stoppet en 
række skibe på vej mod Gaza, proteste-
rede arabiske studerende og kaldte IDF 
'en terrororganisation', mens deres isra-
elske lige erklærede deres ubetingede 
solidaritet med samme. Man må heraf 
konkludere, at der er væsentlig forskel 
på diskussionernes art i København og 
Jerusalem. ◆
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