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Tre minutter  

Annet  

Hovedtema "Hvor går Israel?" Hvem er israelerne, og hva menes egentlig med 

et israelsk politisk høyre.  

Foredragsholder Hanne Eggen Røislien 

Kort om foredraget Min erfaring er at nordmenn kan veldig mye om hva som skjer 
i Midt-Østen nå. Virker ofte som om forklaringene om hvorfor 
ting skjer ikke er med i mediebildet. Jeg får ofte spørsmål 
om hvorfor israelerne gjør som de gjør. For å forklare det 
må man ta et skritt tilbake og se på hvilket samfunn dette 
er for å forstå nåtiden. Stikkord: Holocaust og den jødisk-
europeiske erfaring, et immigrant-samfunn, landet Israel i 
jødisk kultur og historie, dragkampen mellom relogion, 
sionisme og etnisitet, Har vært i krig hvert tiår siden 
opprettelsen i 1948.  
Fremstår som et moderne land. Men det er ikke som oss på 
noen som helst måte. Man kan ikke tenke på dem som oss. De 
er en ung stat med et befolkningstall som har eksplodert. I 
dag er det 5,9 millioner jødiske israelere av totalt 7,8 
mill. innbyggere. Landet Israel har en enorm betydning for 
jødenes kultur og historie. Landområdet som ble valgt for 
landet Israel ble ikke tilfeldig valgt. Staten Israel og 
landet Israel er ikke det samme. Landet er en kulturell og 
til dels geografisk og abstrakt størrelse. Forholder seg til 
et område som har stor betydning for jødene. Landet er også 
et symbol på den jødiske selvstendigheten. I landområdet 
ligger alle de jødiske helligdommene. Er veldig fjernt for 
israelere, uansett politisk ståsted og hvorvidt de er 
religiøse å for eksempel dele Jerusalem. Er et symbol.  
Israel har ikke internasjonalt anerkjente grenser. Bygger på 
våpenhvileavtaler. Vesten har ganske stort ansvar for at det 
er ”tullball” i Midt-Østen. Men vi fraskriver oss ansvaret. 
Bare 39 % av jødene ser på seg selv som israelere. Jo mer 
religiøs man er, mo mindre interessant er merkelappen 
”israeler”. Jo lenger til høyre de er, dess mindre 
interesserte er de i Israel. Høyresiden er mest religiøs. Nå 
er 1,2 mill. ultraortodokse i Israel (20 % av 
befolkningen).Om 20 år er Israel en todelt stat av 
palestinere og ortodokse. Bosetterne er en veldig liten 
gruppe. Jeg er egentlig ikke enig i at Israelerne fyker til 
høyre. Men, det kommer an på hva man mener med høyre. 
Israelernes tro på dialog er minimal. Israel har mange 
interne stridigheter. 
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