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MIDTØSTEN
Israel har avholdt valg, 
og  resultatet er et styrket 
 sentrum. I Vårt Land 24.01. 
omtales valget av professor  
Hilde H. Waage. Hennes 
oppsummering av Israels 
valg er at «palestinerne har 
tapt», og det er også brukt 
som overskrift i avisen. Det 
er neppe noe nytt at profes-
soren er rask til å konkludere 
negativt når det gjelder Israel, 
i dette tilfelle endog før siste 
stemme er talt opp og lenge 
før vi ser konturene av en ny 
regjering.

Oppsiktsvekkende. I inter-
vjuet sier Waage imidlertid 
noe mer og oppsiktsvekkende: 
«Mangelen på en løsning for 
palestinerne er kimen til og 
nører opp om mange av kon-
fl iktene i landene omkring.» 
Her pålegges Israel ansvaret 
for konfl ikter rundt omkring 
i Midtøsten. Det er selv-
sagt nok å ta av: Tragedien  i 
 Syria, den arabiske vår i Tu-
nisia og Egypt, uroligheter  i 
Jordan, konfl ikten mellom 
Iran,  verdenssamfunnet og 
mange  arabiske land, kurder-
nes  situasjon, Libanon, ja det 
er mye å ta ansvar for. Det er 
påfallende hvor lett det er for 
mange opinionsdannere å la 
fl asketuten peke på Israel.

Historieløst. Nylig ble  også 
ansvaret for å fjerne anti-
semittismen i verden lagt på 
Israel. Under en markering 
knyttet til deportasjonen av 
norske jøder til Tyskland sa 
Kåre Willoch: «Fred i Midt-
østen kan stoppe antisemittis-
me i verden.» Bortsett fra at 
det er hoderystende  historie-
løst og uten faglig  belegg, så 
ser vi igjen hvordan pila peker 
på Israel som den som  har 
nøkkelen til å fjerne et av de 
tyngste åk verden har sett. Og 
veien er kort fra å bære ansva-
ret for løsningen til å være år-
saken til problemet.

Det er på tide at de som 
fremmer slike påstander 
 belegger dem og at vi ikke 
tar påstandene for god fi sk.

Israels 
ansvar
Hans Olav Syversen

 O KrFs parlamentariske leder
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Professor Hilde 
Henriksen 
Waage mener 
at det israelske 
valget bekrefter 
at kampen for en 
palestinsk stat nå 
er tapt.

En svekket Benjamin Netanya-
hu må snekre sammen en bred 
koalisjonsregjering med store 
indre motstetninger etter tirs-
dagens valg. Høyresiden og sen-
trum-venstre ble like store med 
60 plasser hver i nasjonalforsam-
lingen Knesset.

Netanyahus Likud og hans 
valgallianse med det nasjonalis-
tiske høyrepartiet Yisrael Bei-
teinu gikk på en stygg smell, 
med totalt 11 færre represen-
tanter enn de 42 de hadde i det 
forrige parlamentet. Den store 
vinneren er tidligere TV-profil 
Yair Lapid og hans sentrumspar-
ti Yesh Atid, som med 19 seter i 
Knesset nå er nest største parti. 
Partiet vil ha fredsforhandlinger 
med palestinerne, men valget 
viser at dette langt fra er noe 
folkekrav.

Har tapt. – Det er påfallende 
hvor lite fredsprosessen og for-
holdet til palestinerne har be-
tydd i valgkampen. Partiene og 
velgerne har vært opptatt av sa-
ker som økonomi og Iran, ikke 
av forholdet til palestinerne, sier 
historieprofessor Hilde Hen-
riksen Waage ved Universite-
tet i Oslo.

Waage lanserer neste uke bo-
ken Konflikt og stormaktspoli-
tikk i Midtøsten, der den jødisk-
palestinske konflikten gjennom 
mer enn 100 år er et sentralt te-
ma. Hun mener tirsdagens valg 
bekrefter at konflikten nå går 
mot en dyster konklusjon sett 
fra palestinernes side:

– Palestinerne har tapt, de vil 
bare få det verre. Fint lite tyder 
på at Israel med en ny Netanya-
hu-koalisjon etter dette valget er 
mer villige til en ny runde med 
forhandlinger med sikte på en 
palestinsk stat. Så lenge sikker-
heten er plass, er israelske vel-
gere tilsynelatende fornøyd med 
at spørsmålet blir håndtert om-
trent som under den foregående 
regjeringen.

Status quo. – De er tilfreds 
med status quo, at okkupasjo-
nen fortsetter og at Israel utvi-

der sitt fotfeste på bakken?
– Når 70 prosent av israeler-

ne sier at de er for en palestinsk 
stat, så er dette nokså verdiløst 
når det ikke får konsekvenser 
ved politiske valg. Valget viser 
at israelske velgere synes dagens 
situasjon er grei, og at de ikke 
ser for seg en palestinsk stat. De 

som ikke er fornøyd, er hoved-
sakelig de som vil gå lenger enn 
regjeringen i å annektere pales-
tinske områder.

– Så palestinerne har tapt 
kampen om å få sitt eget land?

– Jeg mener klart ja, for Israel 
har helt siden før staten ble eta-
blert bygget stein på stein fram 
til dagens maktgrep. Realpoli-
tisk er det nå ikke landområder 
igjen for palestinerne å bygge 
noen sammenhengende og le-
vedyktig stat på.

– Samtidig er den store valg-
vinneren Yair Lapid og hans 
sentrumsparti Yesh Atid, som 
vil forhandle om en tostatsløs-
ning?

– Ja, og jeg vil tro at hans parti 
ikke minst er bekymret for Isra-
els omdømme internasjonalt. I 
Israel har jeg møtt mange som 
ikke nødvendigvis er så opptatt 
av at palestinerne får sin egen 
stat, men som frykter at poli-
tikken til Netanyahu og høyre-
siden bidrar til å isolere Israel 
ytterligere for hvert år som går.

Ulike svar. – Hvordan vil pales-
tinerne håndtere et valgresultat 
og en utvikling som ifølge deg 
er spikeren i kisten for drøm-
men om en palestinsk stat?

– De vil trekke ulike konse-
kvenser. På Vestbredden vil 
mange synke inn i en slags håp-
løs tilstand der de gjør det bes-

te ut av en daglig situasjon som 
materielt sett ikke er like ille 
som i Gaza: «Vi bor her, dette 
er vår skjebne, kampen er tapt».

– Mens andre vil vende tilba-
ke til en voldelig taktikk fordi 
forhandlingsveien har slått feil?

– Noen, i hvert på Gazastri-
pen, vil mene at det eneste som 

kan gi resultater er å kjempe, 
om nødvendig med våpen. Men 
gjennomgående tror jeg vi vil se 
palestinsk resignasjon. Palesti-
nere flest vil forstå at de møter 
en militær overmakt som svarer 
på angrep med raketter og krig, 
noe som bare vil føre til enda 
mer håpløshet for palestinerne.

Mindre penger. – Hva vil et far-
vel til tostatsløsningen få å si for 
den internasjonale støtten til pa-
lestinerne?

– Jeg er ganske sikker på at 
når dette siger inn, så vil pen-

gestrømmen til palestinerne 
skrumpe inn. Denne erkjen-
nelsen er i ferd med feste seg, 
blant annet i EU-landene som 
selv sliter økonomisk. Det in-
ternasjonale samfunn vil ikke 
fortsette å pøse penger inn i et 
prosjekt som ikke blir realisert. 
Som leder av giverlandsgrup-
pen har Norge allerede merket 
at det blir tyngre å få inn penger.

– Hvordan tror du USAs pre-
sident Barack Obama vil hånd-
tere konflikten i sin andre pe-
riode?

– Det kostet enormt mye for 
Obama når forsøket blåse liv i 
fredsprosessen i 2009 slo feil. 
Lite tyder på at han er særlig 
lysten til å gjøre noe mer de 
neste fire årene. Det politiske 
presset på Israel fra USA kan bli 
svekket, men USA vil fortsette 
å bevilge tre milliarder dollar i 
året til våpen, overføringer og 
andre avtaler med Israel.

– Hvordan kan omveltningene 
i de arabiske landene omkring 
påvirke Israel?

– Uansett utfall vil Israel fort-
satt måtte leve ved sverd og i 
kamp. Det uløste palestinaspørs-
målet bidrar ikke til Israels egen 
sikkerhet og trygghet på sikt. 
Mangelen på en løsning for pa-
lestinerne er kimen til, og nører 
opp om, mange av konfliktene i 
landene omkring, sier professor 
Hilde Henriksen Waage.

Benjamin Netanyahu vinker til sine støttespillere etter  en knepen valgseier på tirsdag. Valget er en bekreftelse på at kampen for en 
palestinsk stat nå er tapt, mener professor Hilde Henriksen Waage.  Foto:  Baz Ratner/Reuters/NTB scanpix

‘Palestinerne har tapt’

VALGET I ISRAEL
Det ble holdt nyvalg til den is-
raelske nasjonalforsamlingen 
Knesset 22. januar. 
Høyrepartiet Likud, ledet 
av statsminister Benjamin 
Netanyahu, får i valgallianse 
med nasjonalistpartiet Yisrael 
Beiteinu 31 representanter, 11 
mindre enn sist.
De to partiene styrer trolig 
videre i koalisjon med det 
ytterliggående høyrepartiet Jø-
disk hjem, de ultraortodokse 
i Shas-partiet og Torah-partiet. 
Disse partiene får til sammen 
60 av de 120 representantene 
i Knesset. Jødisk hjem og 
Shas får 11 representanter 
hver og Torah-partiet får seks.
Sentrumspartiet Yesh Atid 
er valgets store overraskelse 
med 19 plasser. Arbeider-
partiet sikret seg 15. Sen-
trumspartiet HaTnuah og 
venstrepartiet Meretz får seks 
hver. Sentrumsparti Kadima 
ender opp med to.

Kilde: NTB

I Israel har jeg 
møtt mange som 
ikke nødvendigvis 
er så opptatt av at 
palestinerne får sin 
egen stat, men som 
frykter at politikken 
til Netanyahu og 
høyresiden bidrar til 
å isolere Israel. 

Hilde Henriksen Waage mener 
at kampen for en palestinsk 
stat er tapt. Vårt Land 24.01.13

LUKKEDE TROSSAMFUNN

Hver dag brytes barns rettig-
heter i en rekke trossamfunn i 
Norge, trossamfunn som den 
norske stat gir millioner i stats-
støtte. Bør det ikke eksistere et 
krav om at trossamfunn som skal 
motta statsstøtte, ikke bryter 
menneskerettighetene generelt 
eller barns rettigheter spesielt?

Som voksen har jeg religions-
frihet, og det betyr at jeg har fri-
het til å være en del av et usunt 
religiøst miljø hvis jeg ønsker. 
Jeg har frihet til å donere store 
deler av min inntekt til et tros-
samfunns ledelse hver måned, 
jeg har frihet til å gjøre en rekke 
valg som mange andre kan anse 
som skadelige. Men er det riktig 
at den voksnes religiøse valg skal 
påtvinges barn og unge?

Skremmes. I Barnekonven-
sjonen framkommer det at alle 
barn har rett til tros-, tanke- og 
ytringsfrihet, de skal ha rett til å 
ha og hevde egne meninger, og 
de skal ha rett til å velge religion 
selv ved fylte 15 år.

Et lukket trossamfunn kjenne-
tegnes blant annet av: Sterke re-
striksjoner på informasjonsut-
veksling mellom menigheten 
og samfunnet rundt, begrenset 
mulighet for medlemmene til fri 
meningsdannelse, kritiske spørs-
mål blir møtt med sanksjoner og 
sterke sanksjoner knyttet til det 
å forlate menigheten.

Fra barnet er født er det for-
ventet at det selv skal bli med-
lem i trossamfunnet, barn er 
blitt rapportert døpt ned i 8 års 

alder, og det ikke å innvie seg 
til trossamfunnet kan få konse-
kvenser for forholdet til familie 
og venner.

Overgrep. Alle barn har rett 
til å beskyttes mot fysiske og 
psykiske overgrep. Vi kjenner 
til at det i mange trossamfunn 
stadig praktiseres fysisk avstraf-
felse som rettferdiggjøres i bi-
belvers. De største overgrepene 
er likevel de psykiske. Når barn 
skremmes til lydighet gjennom 
trusselen om å havne i et helve-
te, eller når barn får vite at de 
som ikke er rettroende snart skal 
bli drept av Gud, er dette sys-
tematisk å indusere barna med 

angst fra tidlig alder. Dette får 
store konsekvenser for barnets 
utvikling. Alle barn har rett til 
behandling av sykdom. Denne 
rett brytes når barn blir nektet 
livreddende behandling i form 
av blodoverføring. Denne ret-
ten brytes også når man velger å 
forsøke å helbrede sykdom gjen-
nom bønn istedenfor medisinsk 
behandling.

Utdanning. Alle barn har rett 
til utdanning. Enkelte trossam-
funn praktiserer hjemmeunder-
visning, og vektlegger undervis-
ning i Bibelen mer enn pensum. 
I en del trossamfunn anbefales 
det at man ikke tar en høyere ut-

dannelse siden det er ønskelig at 
barnet isteden bruker mer tid på 
misjonering, og siden utdannel-
sen vil være overfl ødig når Gud 
har opprettet Paradiset.

Mange foreldre, menighets-
ledere og andre mener at religi-
onsfrihet innebærer at foreldre 
har en nesten ubegrenset rett til 
å bestemme over sine barns re-
ligiøse oppdragelse. Men barn 
har selvstendige rettigheter som 
er gitt dem både gjennom norsk 
lov og FNs barnekonvensjon. 
Dette  må kommuniseres ut til 
alle lukkede trossamfunn, og det 
må også  varsles sanksjoner når 
loven brytes.

Vi som daglig jobber med 

Barns rettigheter brytes

 O Organisasjonssekretær,        
Hjelpekilden

Det er på høy tid 
at vi begynner å 
snakke om barna 
som vokser opp i 
lukkede trossam-
funn.

Hilde Langvann

Ingeborg Nybø
 O Pensjonist, soldat i               

Frelsesarmeen, Gaupne

Søndag ble vår første biskop valgt 
av kirken selv innsatt. 

Jeg tok det som en selvfølge 
at gudstjenesten ble vist på TV 

– ikke bare fordi det var en bispe-
innsettelse, men fordi den var 
historisk. Det er 477 år siden sist 
det skjedde i Norge.

Nå er det ikke lenger statskirke 
i Norge, men kirken er likevel 
 knyttet til vår historie gjennom 
1000 år. 

Jeg er ikke medlem av Den nor-
ske kirke, så det er ikke «såret 
stolthet» som får meg til å rea-
gere – men at det er en historisk  
begivenhet i norsk  historie.

Jeg vet at sendeplanen i NRK er 
fastlagt for lenge siden – og at det 
i helgen var viktige ting som fore-

gikk på skifronten. Men idrett blir 
sendt nesten 24 timer i døgnet  
(for å overdrive litt) – dette var 
snakk om én time søndag for-
middag. Og det må være råd å 
omrokkere litt. 

Men idrett er Norges «hellige 
ku» – der går nok grensen.

For dårlig av NRK ikke å sende bispeinnsettelse
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BISTAND

NRKs kjappe og enkle søkelys 
mot bistandsorganisasjoners 
fadderordninger i «Den gode 
viljen» tirsdag 22. januar frem-
stilte fadderordningene snevert. 
Det er ikke «sånn det er å være 
fadder».

Sammensatt. Å bekjempe fat-
tigdom er en sammensatt ut-
fordring som må løses med 
innsats på flere ulike  områder. 
Misjonsalliansen  er opptatt av 
å skape varige  endringer som 
kommer hele samfunnet til gode. 

Barna i vår fadderordning er 
ambassadører for sitt lokalsam-
funn og mål bærer historien om 
forandring og utvikling. De er 
ikke stakkarslige barn som er 
avhengig av smuler fra de  rikes 
bord i Norge  slik individuelle  
fadderordninger  kan bygge opp-
under. 

Vi skal ikke skape takknemlig-
hetsforhold, men gi nye genera-
sjoner mulighet til å skape seg 
en ny fremtid.

Ydmyke. Fadderordninger 
burde  være en innsamlings-
metode der bidragene fra fad-
derne i Norge ikke går til det 
enkelte barnet, men til felles-

skapet som fadderbarnet er en 
del av. Vi er ydmyke for at vi i 
tidligere år har bygd ordningen 
for individorientert, og mener  
samtidig at det er viktig at vi 
og  andre fadderorganisasjoner 
 våger å se på oss selv og vår 
kommunikasjon, og hvordan vi 
skaper utvikling i praksis.

Personlige møter og kontakt  
for fadder og fadderbarn kan 
skape en relasjon bygget på 
under danighet, bygge opp 
under  klientifisering og skape  
avhengig hetsforhold. Våre  
givere  og fadder kan gjerne 
besøke prosjektene våre og se 
på arbeidet vårt generelt. Per-
sonlige relasjoner kan bidra til 
forskjellsbehandling som  skaper 
grunnlag for misunnelse og 
 bygge opp forventninger til et 
sikkerhetsnett som en fadder i 
Norge ikke har anledning til å gi.

Et ansikt. Fadderbarn gir ver-
dens urettferdighet et ansikt. 
Men først og fremst er barna  
målbærere av historien om 
 forandring og utvikling. Fadder-
barna er bevis for at det nytter.

Fadderordningen 
viser at det nytter

TROSOPPLÆRING
Åpent brev til kirkeministeren 
og opposisjonen.

Da KRL-faget (nå RLE) ble 
innført i 1997, forsvant kristen-
domsfaget i skolen. I den for-
bindelse ble det gitt tverrpoli-
tiske løfter om at bortfallet av 
kristendomsopplæring i skolen 
skulle bli kompensert gjennom 
bevilgninger til kirkens egen 
trosopplæring.

Trappes opp. Seks år senere, i 
2003, ble Trosopplæringsrefor-
men lansert. Den skulle trappes 
opp gradvis, og vi ble forespeilet 
at innen 2009 skulle alle sokn 
ha fått penger. Senere ble dette 
skjøvet ut til 2013. 

Mange menigheter har hatt 
stor glede av pengene i mange 
år allerede, andre er nylig kom-
met med i ordningen. Men fort-
satt er det 256 sokn som ikke 
har fått midler. Det er over 20 

prosent av alle menigheter i 
Den norske kirke.

Selv er jeg prest i en slik 
 menighet. Vi har ventet i 10 
år på at det skal bli vår tur. I 
mellomtiden har vi samlet inn 
frivillige gaver, og fått litt fra 
kommunen, for å få til et bruk-
bart tilbud til de mange døpte 
i soknet.

 Vi får til noe, men det er 
langt fram til vi er der vi burde 
være, å gi et godt tilbud til bred-
den av de døpte. Og nå undrer 
vi, sammen med de 255 andre 
soknene som ikke har fått noe: 
Blir det noen gang vår tur?

Når? Jeg har følgende spørs-
mål til kirkeminister Rigmor 
Aasrud: Når vil du fullfinansiere 
Trosopplæringsreformen, slik 
at alle sokn i Den norske kirke 
får midler? Jeg ønsker et årstall. 

Jeg stiller også det samme 
spørsmålet til opposisjonspar-
tiene, i første rekke Høyre, Frp 
og KrF. Jeg regner med at sva-
ret vil ha interesse for flere enn 
meg, ikke minst i et valgår.

Hvor lenge 
må vi vente?

Arnt Jerpstad
 O Generalsekretær                         

i Misjonsalliansen

Lars Inge Magerøy
 O Sokneprest

«Fadderbarn gir 
verdens urettfer-
dighet et ansikt»

Barns rettigheter brytes

Daglig eksponeres tusener av barn for miljøer som gir rom for at rettighetene deres brytes, 
 skriver Hilde Langvann i dette innlegget. Foto: Sara Johannessen/NTB scanpix/arkiv  

mennesker som har vokst opp 
i lukkede trossamfunn, ser de 
tydelige konsekvensene av at 
barns rettigheter blir brutt i 
disse miljøene. 

De aller fleste har psykiske 
ettervirkninger av en barndom 
i et lukket trossamfunn, ang-
sten henger igjen lenge, det å 
ha vært isolert fra omverdenen 
gjør at det er vanskelig å sosia-
liseres inn i samfunnet igjen, i 
tillegg til at det å ha brutt med 
trossamfunnet samtidig har ført 
til at man blir avskåret fra sin 
familie. Når en så stor  andel 

mennesker ender opp som ar-
beidsuføre, vil vi også påstå 
at barns oppvekstvilkår i sli-
ke trossamfunn er et alvorlig 
samfunnsproblem. Vi krever at 
barn settes på dagsorden.

Følges opp. Tusener av barn 
vokser i dag opp i lukkede tros-
samfunn i Norge. Disse barna 
risikerer å bli skadet ved at de 
daglig eksponeres for et miljø 
som gir rom for at deres grunn-
leggende rettigheter kan brytes. 
Har vi psykologer med kom-
petanse på deres problemstil-

linger klare til å kunne gi be-
handling til disse barna når de 
bryter ut om 10-15 år? Og kan 
vi bare tilby behandling, ikke 
forebygging? Stålsett-utvalgets 
forslag om visse krav til øko-
nomisk støtte, er en fin start, 
vi håper disse blir fulgt opp og 
legger grunnlaget for en be-
dre barndom for barn i lukke-
de trossamfunn.

Hjelpekilden arbeider med 
informasjon om isolerte 

 trossamfunn, med særlig søkelys        
på barns oppvekstvilkår.

Jane Sivertsen
 O Sola

Kristelig Folkeparti advares 
stadig mot å samarbeide med 
Fremskrittspartiet i en even-
tuell borgerlig regjering fordi 
Frp sies å ha et altfor liberalt 

 verdisyn i enkelte saker. Men 
hvis KrF er redd for liberalise-
ring i verdispørsmål er det det 
mulige samarbeidspartiet Ven-
stre de bør frykte mest. Her er 
litt fra Venstres programutkast: 
Livssynsnøytral formålspara-
graf i skolen, fullt frislipp for 

kommunal alkoholskjenking, 
tillate alkoholreklame for pri-
vate produsenter, ikke straffe 
bruk og besittelse av narkotiske 
stoffer, fjerne alle bånd mellom 
stat og kirke, åpne for surrogati 
og eggdonasjon, og oppheve 
forbud mot sexkjøp.

Venstre verre enn Frp




