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,>Formanden
for Dansk Israllsmissionafvisersiledes
nelemin bog med den begrundelse,atjeg ikke har
nevnt enjodemissionaer
Rasmussenved fornavn, nir
han nu hed Henry.<
Det skriver Egon Clausen
i Kristeligt Dagblad den 4.
april som en kommentartil
reaktionerpfl hansnye bog
,r@jeforaierr.
Hvilket debatniveau!
SelvfBlgeligafvistejeg ikke
i KristeligtDagbladden 11.
marts >hele<hansbog, fordi
han har glemt et fornavn. Jeg
efterlystedokumentationfor
Clausenspistande,somjeg
ofte finder uhyrlige. Jeg kritiserede,at Clausenikke interesserersig for Israel-bevrgelsers selvdefinition og
ikke har taget sig tid til nrrlresningaf, hvad der rent
faktisk skrivesi vore blade.
Min kritik af Clausensomtale af Rasmussensluttedejeg
af med spOrgsmfllet:>Og
hvad i al verdenhar det med
pistiede
Israelsmissionens
fundamentalismeat g4rc?<<
Siden 1998harjeg som
formand for Israelsmissionen hvert flr aflagt min irsberetning,som er blevet
trykt i Israelsmissionens
avis. I et interview i Kristeligt Dagbladden 15. marts
udtalerClausen:>Jegleser
deresblade med en blanding
af skrek og forbavselse...<<
Pfl den baggrunder jeg
forbavsetover. at han sfl
skriver, som han g@r.Jeg
skal nu citere en passagefra
Clausensbog og dereftercitere en passagefra min irsberetningfra2001. Si kan
lresernedragederesegne
konklusioner.Sagendrejer
sig om journalistisk hrederlighed, nfrr man omtaler andre.

ceptere,at >Israel<udsrettes
for kritik. Det er for dem det
samme som at kritisere Guds
vilje. De kristne fundamentalister er derfor helhjertede
i deresst@ttetil Israel,og de
fgler sig siret i deressjals
inderste bedekamre,nflr de
stpderpi oplysningerom
konflikten mellem Israel og
palrestinensere,
som de ikke
bryder sig om, og de gflr derfor starkt i rette med folk,
der er kritiske over for den
politik, som Israel f6rer over
for palastinensere,mens direkte st@ttetil palastinenserne, selv nflr de galder b4m,
kvinder og gamle,n&rmest
er at sidestillemed stottetil
Antikrist.<
Dette er alts6,hvad vi i
Den DanskeIsraelsmission
og andredanskeIsraelbevegelserstir for - ifglge
Clausen.Hvad sigervi selv?
I 2001 underrubrikken:
>>Hverdag sine hresligebillederfra Israel<,sigerjeg
bl.a. i min formandsberetning: >Selvom det er vanskeligt at bevarehibet om
fred, gflr vi det nu alligevel.
Vi vil ikke bruge tanken om,
at vi lever i de sidstetider
som argumentfor, at tingene
ikke kan andres til det bedre
for de stridendeparter.Vi vil
ikke bruge hibet om Kristi
nrertforestiendegenkomst
som argumentfor, at fredsprocessenmed densindr6mmelserfra israelskside er
imod Gudsvilje. Si lenge
det hedder>i dag<<,
skal der
kampes for fred og retfrrd i g h e d i v e rd e n -i k k e
mindst af dem. der venter
Kristi genkomst.
Vi gflr enddasfl langt som
til at sige,at der ikke gives
noget specifikt kristent svar
pi losningenaf de politiske
problemeri Mellempsten.
Og vi er forsigtige med at
trakke skriftsteder fra Bibe-

som muligt. Det betyderogsfl, at zionisme som politisk
ideologi m6 bedommespi
sammemide som alle andre
politiske ideologier.Jo mere
Gud brugessom argumenti
den nuvarende krise - og det
grlder, hvad entendet er j0der eller muslimer eller os
kristne, der bruger et >Gott
mit uns<<
destomere eskalerer problemerne.Den anden
part bliver hermeddehumaniseret,betragtesikke som et
menneske,der ogsi er skabt
i Guds billede. Det skulle
vrere overfl@digtat sige det:
Palrestinensere
er ogsflskabt
i Guds billede; Gud kan ogsi
lide palrestinensere.
I den
nuvrerendesituationskal
detteikke sigesn@dtvungent
af venner af Israel, men skal
tvartimod indgi som en test
pfl egtheden af vore ord og
holdninger om konflikten i
Mellemosten.
Sfl sig ikke, at vi ikke i
Den DanskeIsraelsmission
kan anfregtesaf situationen.
Men.denneanfegtelseindebrerer ikke, at vi som organisationensidigtvil lagge
skylden for konflikten pfl
den ene part. Enhver kan se,
hvem der lider mest,men ikke alle er villige til at indr@mmekompleksiteteni
problemerne.Indtil nu er der
ingen vindere.Beggeparter
er tabere.For palrestinensernes skyld mfl der ske noget.
Der mfl ogsi skenoget for
Israelsegenskyld. Man behpver hverken atvnre politiker - eller profet - for at sige,
at uden afgivelseaf landomrflder bliver der ikke fred.
Pladsentillader ikke at citere lignendeudsagnfra andre af disseoffentligt tilgengelige irsberetninger.Men
dette skulle ogsi vrerenok
til at sporge,om Clausen
lever op til journalistisk hrederlighedi det afsnit, som
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>Formandenfor Dansk Israelsmissionafviser sflledes
hele min bog med den begrundelse,atjeg ikke har
nrevntenjOdemissioner
Rasmussenved fornavn, nflr
han nu hed Henry.<
Det skriver Egon Clausen
i Kristeligt Dagblad den 4.
april som en kommentartil
reaktionerpfl hansnye bog
,r0je for @je.r.
Hvilket debatniveau!
Selvfplgelig afvistejeg ikke
i KristeligtDagbladden 11.
marts >hele<hansbog, fordi
han har glemt et fornavn. Jeg
efterlystedokumentationfor
Clausenspistande,somjeg
ofte finder uhyrlige. Jeg kritiserede,at Clausenikke interesserersig for Israel-bevaegelsers
selvdefinition og
ikke har taget sig tid til nrerlesning af, hvad der rent
faktisk skrivesi vore blade.
Min kritik af Clausensomtale af Rasmussensluttedejeg
af med spgrgsmilet: >Og
hvadi al verdenhar det med
pistiede
Israelsmissionens
<<
fundamentalismeat g@re?
Siden1998harjeg som
formandfor Israelsmissionenhvert 6r aflagt min irsberetning,som er blevet
trykt i Israelsmissionens
avis.I et interview i Kristeligt Dagbladden 15.marts
udtalerClausen:>Jeglreser
deresblade med en blanding
af skrrekog forbavselse...<<
P[ den baggrunder jeg
forbavsetover, at han sfl
skriver,som han g@r.Jeg
skalnu citere en passagefra
Clausensbog og dereftercitereen passagefra min irsberetningfra 2001. Sfl kan
lrserne dragederesegne
konklusioner.Sagendrejer
sig om journalistisk hrederlighed, n6r man omtaler andre.
I afsnittet>Israel<<
i Appendiks skriver Clausenbl.a.
om de danskefundamentalister:>>De
skelnernemlig ikke mellem >>Israel<<
som betegnelsefor en religigs forestilling, og >Israel<<
som
navnetpi en stati Mellem6sten.Derfor kan de ikke ac-

ceptere,at >>Israel<<
udsettes
for kritik. Det er for dem det
sarnmesom at kritisere Guds
vilje. De kristne fundamentalister er derfor helhjertede
i deresst@ttetil Israel,og de
fpler sig sflreti deressjrels
inderstebedekamre.nir de
stgderpi oplysningerom
konflikten mellem Israel og
palrestinensere,
som de ikke
bryder sig om, og de gflr derfor strerkt i rette med folk,
der er kritiske over for den
politik, som Israel f6rer over
for palestinensere,mens direkte st6ttetil palrestinenserne, selv nflr de galder b6rn,
kvinder og gamle,narmest
er at sidestillemed stottetil
Antikrist.<
Dette er altsi. hvad vi i
Den DanskeIsraelsmission
og andredanskeIsraelbevagelserstflr for - ifplge
Clausen.Hvad sigervi selv?
I2001 underrubrikken:
>>Hverdag sine haslige billederfra Israel<,sigerjeg
bl.a.i min formandsberetning: >Selvom det er vanskeligt at bevarehibet om
fred, g@rvi det nu alligevel.
Vi vil ikke bruge tanken om,
at vi lever i de sidstetider
som argumentfor, at tingene
ikke kan rendrestil det bedre
for de stridendeparter. Vi vil
ikke bruge hibet om Kristi
nrertforestflendegenkomst
som argument for, at fredsprocessenmed densindr6mmelserfra israelskside er
imod Gudsvilje. S&lenge
det hedder>>idag<<,
skal der
krempesfor fred og retfrerd i g h e d i v e rd e n -i k k e
mindst af dem, der venter
Kristi genkomst.
Vi gflr enddasfl langt som
til at sige,at der ikke gives
noget specifikt kdstent svar
pfl l6sningenaf de politiske
problemeri Mellempsten.
Og vi er forsigtige med at
trakke skriftsteder fra Bibelen frem, som skulle angive
>bibelske<stregerfor, hvor
Israelsgrenser skal gi. De
stregermfl trakkes af politikere - gennemforhandlinger,
hvor beggeparter giver de
indrommelser,der er nodvendigefor at sikre fred og
retfaerdighedfor sfl mange

som muligt. Det betyderogsfl, at zionismesom politisk
ideologi mfl bedpmmespfl
sammemide som alle andre
politiske ideologier.Jo mere
Gud brugessom argumenti
den nuverende krise - og det
gelder, hvad entendet er j0der eller muslimer eller os
kristne,der bruger et >Gott
mit uns<<
destomere eskalerer problemerne.Den anden
part bliver hermeddehumaniseret, betragtesikke som et
menneske,der ogsfler skabt
i Guds billede. Det skulle
vrere overfl4digt at sige det:
Palestinensereer ogsflskabt
i Guds billede; Gud kan ogsfl
lide palastinensere.I den
nuvrerendesituationskal
dette ikke sigesn@dtvungent
af venneraf Israel.men skal
tvrrtimod indgfl som en test
pi regthedenaf vore ord og
holdningerom konflikten i
Mellemgsten.
Si sig ikke, at vi ikke i
Den DanskeIsraelsmission
kan anfegtes af situationen.
Men denneanfegtelseindebarer ikke, at vi som organisationensidigtvil legge
skylden for konflikten pfl
den ene part. Enhver kan se,
hvem der lider mest,men ikke alle er villige til at indr6mme kompleksiteten i
problemerne.Indtil nu er der
ingen vindere.Beggeparter
er tabere.For palastinensernes skyld mi der ske noget.
Der ini ogsflske nogetfor
Israelsegenskyld. Man beh4ver hverken at vere politiker - eller profet - for at sige,
at uden afgivelseaf landomrider bliver der ikke fred.
Pladsentillader ikke at citerelignendeudsagnfra andre af disseoffentligt tilgengelige irsberetninger.Men
dette skulle ogsi vare nok
til at sp@rge,
om Clausen
lever op til journalistisk hederlighedi det afsnit, som
indledningsvister citeret fra
hansbog - og hvor Den Danske Israelsmissioner indbefattet.
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