Vad händer i
Mellanöstern?
Lögn • Förtal • Sanning

Israels Vänner

Vad händer
i Mellanöstern?

”Vad händer i Mellanöstern?”
Idé / Form : Dan Johansson
Grafisk form: Mikael Amundsen
© Israels Vänner, 212 38 Malmö
Printed in Poland
Finemark, 2013
ISBN 978-91-87083-00-6

Bokens omslag visar en Sabrakaktus,
Kaktus berduri.
Sabras är det namn man brukar benämna
de judar med som är födda i Israel.
Man säger att de är söta och goda på insidan
men stickiga och sträva på utsidan.

Redaktör: Dan Johansson
Författarteam:
Dan Johansson, förkunnare
				
Göran Lennartsson, teol.dr, pastor 				
Tore Lie, Norge, redaktör
				
Siegfried Luikert, pastor, föreståndare för hotell Orit
Thorsten Lunderquist, rådman				
Anders Lägersten, analytiker				
Henry Nordin, redaktör					
Göte Ragnarp, pastor, ordförande för Israels Vänner

DJ
GL
TLN
SL
TL
AL
HN
GR

Innehållsförteckning				

							
Förord
Analys av fakta, fördomar och ren lögn		

Sida

Sign

07

GR

10
12
13

HN
HN
HN

14

DJ

18
19
22
24
25
26
31
33
38

DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
GL
GL

44

SL

47
51

DJ
DJ

53

DJ

55

DJ

56

DJ

58

DJ

Ett folk på väg hem

Bibelns löften till Israel och arabvärlden
Abraham, Isak och Jakob				
Löftena till Ismael					
Löftena är livsviktiga för oss alla			
Ett folk på väg hem
Guds restaureringsplan för Israel			

En slöja över kristenheten

Ersättningsteologi
Vad är ersättningsteologi?				
Ersättningsteologi, en uråldrig villolära		
Är löftena eviga eller redan överspelade?		
Var hämtar man argumenten?			
Välsignelse kontra förbannelse			
Inympade i olivträdet					
Medarvingar, inte arvingar				
Så tog kyrkan över judarnas roll			
Antijudisk teologi grumlar Bibeln			

Demonisering av Israel
Gaza

Gaza i Bibelns ljus					
Blockad
Blockaden av Gaza					
Blockaden laglig enligt internationell rätt		
Ship to Gaza
En olaglig kampanj med syfte att 			
demonisera Israel					
Israelisk stöld av vatten
Vatten kan vara nästa orsak till krig 			
i Mellanöstern
Vattensituationen i Gaza en katastrof			
Bojkott
Bojkott av Israel och israeliska varor			

5

Västbanken
”Västbanken” i Bibelns ljus				
Golan
Golan – en omstridd plats				

62

SL

65

GR

72
73
79
81

DJ
DJ
DJ
DJ

83
83
85
88
88
90

TL
TL
TL
TL
TL
DJ

94

DJ

95
97

DJ
DJ

100
102

DJ
DJ

106
108

DJ
DJ

110

DJ

113
115
118

AL
AL
AL

120

DJ

Vems utlovade land?

Tvåstatslösning
Ariel Sharon bäddar för en tvåstatslösning		
Tvåstatslösningen – en osäker framtid		
Sasson-rapporten					
Levy-kommisionen underkänner 			
Sasson-rapporten					
Ockupation
Israels ”ockupation av palestinsk mark”		
Vad är folkrätt						
Varför finns Israel på Västbanken?			
Är Västbanken ockuperad?				
Folkrätten tillåter försvarskrig			
Fransk domstol: Ockupationen är inte olaglig
Annektering
En dagsaktuell fråga					
Bosättningar och bosättare
Ständigt en nagel i ögat på många			
Illegal palestinsk byggverksamhet			
Apartheid
Är Israel en apartheidstat?				
Apartheid i arabvärlden				

Namnet Palestina en modern bluff

Namnet Palestina
Varifrån kommer namnet Palestina?			
Sant och falskt om Palestinas historia		
Palestina i vår tid
Arabiskt Palestina okänt före Arafat			
Historiska fakta
Historiska fakta talar för Israel			
Israels alla påtvingade krig				
”Det är alltid Israel som bråkar”			
En arabisk ledare erkänner sitt misstag			
Arabisk vår och den israeliska fienden		

6

Internationell lag och rätt

En lektion i folkrätt
Vad har folkrätten att säga?				
124
De olika kommissionerna
San Remo-konferensen 1920				
126
NF-besluten 1922					
128
FN tar över ansvaret för avtalen			
132
Ge freden en chans					
133
Genéve-konventionen
Israel bryter mot Genéve-konventionen 		
135
Vilka gränser gäller?
Israels gränser, ett problem för politikerna
140
Internationella avtal stöder Israel			
143
FN:s resolution 181					
144
FN:s resolution 242					
147
Osloavtalet
Förspelet till OSLO-avtalet				
150
Intentioner, visioner och felgrepp			
152
Alla konflikters moder				
152
Januari 1993						
153
Arafats bruna fläckar					
154
Aldrig genomfört i verkligheten			
155
Vad är antisemitism
EU:s definition av antisemitism			
157
Antisionism, ett ”finare” ord än 			
160
antisemitism						

AL
AL
AL
AL
DJ
DJ
AL
AL
AL
AL
AL
TLN
TLN
TLN
TLN
TLN
DJ
DJ

En ljus framtid väntar

Hatet skall försvinna
Bortom hatet, en framtid av frid 			
162
och harmoni						
Jerusalem
Den store Konungens stad				
165
Avslutning							
167

SL
DJ
HN

Referensmaterial

Original
Engelska avtal						

170

DJ

7

Ty Herren, HERREN gör ingenting
utan att ha uppenbarat sin hemlighet
för sina tjänare profeterna.

Amos 3:7

Förord
Fakta, fördomar och ren lögn
Den föreliggande publikationen har sin bakgrund i ett beslut som
fattats i Israels Vänners styrelse för att bidra till en mer rättvis och
sanningsenlig behandling av en av vår tids mest svårlösta frågor,
Mellanösternsituationen. Vår organisation arbetar bland judar och
araber både i Israel och i de områden som benämns vara ockuperade.
För oss är det viktigt att söka dels ett andligt perspektiv och även
politisk kunskap i frågan.
Bakgrunden till denna bok är att vi ständigt hör hur människor
vi möter i olika sammanhang uttrycker att de saknar kunskap i de
kontroversiella frågorna som finns i samband med Mellanöstern.
Frågan är för svår att själv sätta sig in i samtidigt som massmedia
ständigt visar upp en ensidigt negativ bild av hur Israels regering agerar
i olika situationer. Resultatet har blivit att många hukar sig inför de
ständigt återkommande missförstånden och lögnerna från media och
olika organisationer. Det är ju faktiskt så att media och beslutsfattare
på olika nivåer använder ord som ”ockupation”, ”bosättare”, ”folkrätt”
o.s.v. som ett mantra utan att man har tagit reda på om det över huvud
taget finns fakta för det man säger.
Man bara ansluter sig till någon talför person som blir trendledare.
Man ”hakar på” och bryr sig inte om att kontrollera fakta. I polemiken
kring situationen i Mellanöstern får Israel och det judiska folket många
gånger utstå en ren demonisering genom sin blotta existens.
De ständigt återkommande mantra-orden att Israel uppmuntrar
bosättare att bygga hus på ockuperad palestinsk mark och bryter mot
folkrätten har med tiden blivit en etablerad ”sanning” som etsat sig
fast i de flesta åhörares sinne och som har lett till ett avståndstagande
från Israel. Detta har i många fall även lett till att tilltron och intresset
för Bibelordet och dess auktoritet har minskat. Därför har vi gett ut
denna bok.
Vi har valt att i vissa artiklar vara polemiserande mot dessa mantraord
med stöd av fakta medan andra artiklar har fått bli klarläggande av
fakta och faktiska förhållanden.
Medvetet har vi låtit olika författare skriva in i varandras olika
områden för att ge en så allsidig bild som möjligt av frågeställningarna.
Varje enskild skribent ansvarar för sitt inlägg. Vi tror att den ökade
kunskapen i dessa svåra frågor också skall få vara ett uppvaknande
inte bara i kristna sammanhang utan bland många andra inblandade
parter.
Israels Vänner
Göte Ragnarp, ordförande
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Vad händer i Mellanöstern?
I den här boken kan du lära dig argumenten som övervinner all förljugenhet
omkring Israel och Mellanöstern. En lång rad ”mantra-ord” tas här fram, ord som
fördunklar både förkunnelsen och vanliga människors syn på Mellanöstern
i dag. Du kan här börja lyssna på ett nytt sätt på alla medias många gånger
osanna uppgifter om vad som sker och varför. Utan ett andligt perspektiv på
skeendet så är situationen omöjlig att lösa. Med Bibeln som riktsnöre så vet vi
däremot hur planen för Mellanöstern ser ut och hur det skall gå.
Det här är en bok av största tänkbara betydelse för vår tid. Frågan om ”Vad
händer i Mellersta Östern?” besvaras med historiska och aktuella fakta. Det
ges en helhetsbild av Bibelns undervisning om Guds syfte med Israel.
Boken har en pedagogisk form som gör det enkelt att förstå svåra
omständigheter i det som sker mellan Israel och omvärlden. Boken kan
användas i studiegrupper och ger övertygande saklighet som måste förmedlas
för att sanning och rättvisa ska gälla i bedömningen om Israels existens och
det judiska folkets rättigheter.
Likgiltighet och tystnad i dessa frågor gör oss medskyldiga när hotet om
att angripa Israel stöds bland politiker och i media.
Stanley Sjöberg, pastor
Jag har läst många böcker om Israel i mitt liv. Reseskildringar, faktaböcker,
propagandaböcker för och emot Israel. Men detta är något helt annat. Som
ett helt uppslagsverk i miniatyr. För den som söker fakta i allt det som hänt
och händer i Israel är detta en guldgruva. Bibliska fakta, politiska uppgifter,
beskrivning och förklaring till krig, gränsdragningar, Haagkonventionen och
mycket, mycket mer.
Jag vill uttrycka ett stort TACK till alla de som arbetat fram
detta och lyckönska dig som studerar det.
K G Larsson, pastor
Ett strålande initiativ av Israels Vänners styrelse att ge ut
denna bok. Boken är oumbärlig för den som ärligt vill
inhämta information och kunskaper om världens mest
dramatiska område. Orden som frekvent möter oss i media
som tvåstatslösningen, bosättningar, ockupation, Gaza,
Västbanken och många andra begrepp får här en initierad
och klargörande analys.
Författarnas djupa kärlek till såväl Israel som Bibeln
genomsyrar hela denna angelägna bok som är värd
masspridning!
Jack-Tommy Ardenfors, pastor
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