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lsraelsnye
anti-missionslov
Den danskeprest Kai Kjar-Hansen,der arbejderi Jerusalem,skriverom den nye
israelskelov imod "Overtalelse til forandring af religiorr..,der almindeligt opfattes
Kronikken giver en rekke
som en mod kristenmissionrettet anti-missionslov.
eksemplerp& naturlige kristne menighedsaktiviteterog krerlighedsytringer,hvis
lovmassighedkan dragesi tvivl efter den nye lov, hvis ortodokst-jOdiske
ophavsmandikke lreggerskjul pfl, at han Onskeral kristen missionforbudt i Israel.
Uanset hvordan den nye
>a,rti-missionslov"vil blive
administreret .i Israel, er
baggrunden og konteksten
for dens vedtagelse fyldt
med anklager mod landets
kristne kirker og missioner.

Disse anklagerer af en s[dan stgrrelse,at man v8grer
sig ved at tro, at Knessetmedlemmerhar giort brug af
dem. Referateri aviser samt
officielle rapporter fra Knesset tvinger en dog til at ac-

ceptere det, der er blevet
sagt, selv om man nregterat
tro,'at anklagerneer rigtige.
Karakteristisker det da ogsA, at der i debatteni Knesset ikke er gjort et eneste
forsgg pA at skelne mellem

he derlige
uhrederlige og
midler, ordet mission og
rnissionerer har en helt
igennem negativ betydning,
ingen beviser er fremkommet, ingen data fremlagt for
at vise, hvem man fprst og
freinmest sigter til. Hvad der
end er blevet sagt som forsvar til den nye lov, kan ingen
vaere i tvivl om, at intentionen er at ramme den
kristne mission.
Fra Knessets talerstol lOd
det ved fprstebehandlingeni
begyndelsen af december
19f7: "De kristne missionerer er kreft i nationens legeme<. I den officielle'forklaring, der ledsagede lovforslaget ved fprste behandlingen, lyder det bl.a. om de
kristne missionsorganisationer:
mange og forskellige midler
til at fange sjrele og til at for'sgge at forandre religionen
hos dem. som falder i deres
net<<.De har "ubegransede
financielle midler" og de
(folk) til at emig"tilskynder
rere fra Israel og forandre
deres religion". De er "aktive blandt soldater i Israels
her og forspger at ffl dem til
at desertere fra deres enhe.
med den foder".
"FormAlet
reslflede lov er derfor at fA
s'at en stopper for missionsorganisationernes qktivitet
ved at forbyde al missionsaktivitet som er ledsaget af
et materielt lokkemiddel".

Disse anklager er hgrt fgr.
Den israelske presse, godt
fodret af anti-missionsorganisationers og de religiBse
partiers ikke altid lige npgterne information, har igennem hele Israels historie fort
disse anklager til torvs. Men
det er fprste gang i den unge
stats historie, at der har vreret flertal for en sAdan anti-missions lovgivning. Selv
om loven officielt ogsA grelder konvertion til andre religioner end kristendommen
og derfor officielt heddei
"Overtagelse til forandring
af religion,., har pressen enstemmigt dpbt den >anti-missionsloven,..
Denne
betegnelse giver da ogsA
langt bedre end den officielle
den rette baggrund for og intention.med loven.
Loven lyder:
"Den som
giver. eller lover at give penge, hvad der svarer til penge
eller et andet gode i den
hensigt at overtale en person
til at forandre sin religion, eller i den hensigt at overtale
en person til at forspge at
forandre en andens religion,
hans dom vil blive 5 flrs
fe ngsel eller en bpde pA
,
50.000 IL...
I lovens anden del tales
der tilsvarende om. at den
der modtager penge eller et
andet gode til gengeld for et
lpfte om at forandre sin religion eller for at forsBge pfl at
forandre en andens religi-

on. kan fA op til 3 Ars fengs e l e l l e r e n b @ d ep A 3 0 . 0 0 0
IL.
Den nye lov rammer s&ledes bAde giveren og modtag e r e n . F o r m u l e r i n g e r n ei l o ven er relativt lose. Der er
sAledes en
meget stor
spandvidde i udtrykket
"et
a n d e t g o d e " . E v e n t u e l l er e t sager i fremtiden vil forst
kunne gpre det klart. hvad
der liggerheri. Men kristne,
der er engageret i Bibel-distribuering, har
sAledes
spurgt, om det herefter vil
vrere forbudt at uddele Nytestamenter. I en anden
sammenhaeng har Religionernesminister, Abuhatzeira, udtalt, at det at give eller
saelgeNytestamenter ikke vil
blive betragtet som bestikkelse under den nye lov.
Men bare det, at et sAdant
spBrgsmAlrejses - og besvares -. viser utvetydigt, hvor
alvorligt man ser pA den nye
lov. At ekstremistiske religiose grupper vil bruge denne
lov som en trussel mod jpder, der er interesserede i
kristendommen, og som har
mAske bare et perifert forhold til den kristne kirke,
behpver man nreppe at betvivle. Deres kamp, ogsA fpr
denne lovgivning, taler sit
tydelige sprog herom. Men
mens udenlandske kristne
ledere i Israel og kristne jpder tidligere har v&ret meget
pApasselige med ikke ar

hgge skylden pA den israeldringsuroen skyldes, at Jeske stat, nAr voldelige anwish Agency ikke formAr at
greb er sat ind mod kristne
behandle immigranter rigi n s t i t u t i o n e r ,r e t t e s a n k l a g e n
tigt, er det hevdet. Ligeledes er det fremfgrt fra mod.nu fra kristen side mod staten.
standernes hold, at mens
Isar har Det forenede
500-2000Arligt omvender sig
kristne rAd i Israel (UCCI)
til jpdedommen i Israel, er
godt hjulpetaf et parjpdiske
de officielle tal for konverteorganisationer taget kampen
ringer til en anden religion
op. Med henvisning til en
fra jOdedommen i de s'eneste
erkfrering fra 1963, som alle
Ar fplgende: 1974 var der 4
de store kirkesamfund stod
personer. i 1975 var der 9
bag ved, benregter man, at
personer og i 1976 4 persoman gor brug af uhrederlige
ner.
bestikkelsesmetoder. LigeEndelig er det blevet
ledes henviser man til en
nrevnt, at Jewish Agency
underspgelse,som den jpdifaktisk gpr sig skyldig i at
ske professor Z. Werblowbruge materielle goder for at
sky foretog i 1962, hvor det
tvinge folk til at omvende
hevdes. at han ikke har funsig. De goder, en immigrant
det nogle tilfe lde af, at
nyder, tilb*ydes kun jpder. I
kristne institutioner havde
et blandet egteskab, hvor
presset nogle j0diske formoderen ikke er jpde, fortelreldre til at sende deres bgrn
les det til immigranter - blev
i kristne skoler. Derimod
det nrevnt - at den ikke-jpdifandt han mange eksempler
ske part mA omvende sig for
pA, at jpder var blevet presat vrere kvalificeret til disse
set til at tage deres bprn ud
rettigheder.
af kristne skoler, idet sAI ugerne efter lovens ved.tagelse d. 27. december 1977
danne forreldre blev advaret
- mens kristne fejrede jul og
om at de i modsat flad kunne
miste deres stillinger.
verdenspressens gjne var
Bortset fra alle slagord og
rettet mod ,Egypten, hvor
kamprflb er der ikke i debatSadat og Begin forhandlede
ten fremfprt nogle nye ekom Mellemost-konflikten
sempler pfl bestikkelse. De
er der fra politisk side giort
fe modstandere af loven i
forspg pi at bagatellisere loKnesset har betegnet beven. De kristne menigheder,
skyldningen mod, at missisom ikke benytter sig af
penge eller andre lokkemidonrerer tilbyder at hjelpe
folk ld af landet, som ,abler i forsgg pA at omvende
surd,,. Grunden til udvanandre, har slledes intet at

tiygte, hevdes det. Ligeledes er det blevet naevnt, at
der stadigvek er fuld frihed
for legitime kristne aktiviteter. Alligevel har kristne og
ogsA nogle jpdiske grupper
.at
svart ved
bagatellisere
loven. Vi skal her ncvne et
par Arsager til dette.
Selv om lovens formulering kan synes harmlps, og
selv om ord som ,kristen..
eller
"mission.r. ikke forekommer i lovens tekst, og
selv om loven ogsA principielt gaelder bestikkelse i
forbindelse med omvendelse
til jgdedommen, er dog ingen i tvivl om, at loven er
rettet mod kristen mission.
Der er neppe sandsynlighed
for, at nogle vil fOle sig kadet til at tage en kamp op
mod dem, der giver eller ,
'modtager goder
i forbindelse
med en konvertion til jgdedommen. Lovens stillere vil
ikke Egre det, frernmede
kristne i Israel vil fple, at
dette er den israelske stats
indre bnliggende, hvad den
vil tilbyde jodiske immigran_
ter, og messianske jgder,
dvs. kristne jgder vil neppe
heller fgle et kald til at gA i
kamp md jOdiske brodre.
Det er svart at benagte,
at loven griber ind i det enkelte menneskes'frihed til at
velge sin egen religion.
Denne elementere rettighed
er hermed truet, og Israels
tilslutning til Menneskeret-

- praktiseres,
rende
"goder"
uden at kristne kirker eller
menigheder af den grund
mener, at man
"kober" eller
"bestikker" joder til at blive
kristne. Disse ,godero er
ogsA minimale i forhotd ril
den materielle hjrelp eller de
"goder" .iOdiske organisati_
oner tilbyder med-jpder for
at forandre livstil. At forandre livstil i forbindelse
med at modtage gkonomisk
hjrlp rammes dog ikke af
loven. Dette er fuldt tilladt!

-...::.r.:.:rl..i-tElflI$tr

I Knesset - Israels parlament - blev' der sagt hdrde
ord ont de kri.stne mtssionerer
trghedserkleringen stAr i fare
for at blive udhulet. Ganske
vist er noget lignende tilfeldet i mange andre lande,
hvilket dog ikke kan forsvare denne lovs fremkomst
i Israel, hvis Israel vil vedblive med at vere et demokrati. Det bliver i hvert fald
ikke lettere at gere sig til
talsmand for stprre frihed og
bedre kAr for f.eks. de russiske jpder, n6r Israels parlament selv vedtager en sAdan
lov, der rarnmer en minori-

tetsgruppe hArdt. Ligeledes
skal der ikke megen fantasi til
at forestille sig, hvordan den
jpdiske verden ville reagere,
hvis der f.eks. i Danmark
blev vedtaget en tilsvarende
Iov, som i intention var rettet imod den jOdiske minoritetsgruppe.
Fprst og sidst er den
kristne kirkes diakonale deneste og enkelte kristnes
mqre eller mindre spontane
kerlighedsytringer angrebet

med den nye lov. Fpr lovens
vedtagelse opretholdt mange
kristne kirker en relativ lav
profil vedrorende dettb af
frygt for anklager om bestikkelse. I visse menigheder lBb
man hellere risikoen for at
sende et trrengende medmenneske tomhandet bort,
end man turde give hjelp,
for ikke at komme under anklage for bestikkelse. Dette
gjorde man af pragmatiske
grunde. Nu kan der imidlertid vere fare for, at ganske
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eller henter kirkegaengerepA
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kunne dette opfattes som >et
gode", som loven rammer.
SAdanne - og andre tilsva-
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de . Y ed dAb fAr kristne jpder
menigheder af den grund
almindeligvis ikke forandret
mener. at man "k6ber. eller
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Loven er kommet og ny er
situationen, selv om anklagerne ikke er nye, fBlelsen af
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og
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ortodokse jOdiske hospital
af denne nye lov.
Share-Zedek. Selv fra orgaAnti-missionslovensfader,
nisationer, som i deres basis
Rabbi Abramowitz fra det
giver udtryk for, at de arbejreligipse parti Agudat Israel,
der for. at det jpdiske folk
har nemlig ikke lagt skjul p[,
mA fA det rette syn pfl Jesus,
at den nye lov er et kompmodtages penge med tak.
romis. Egentlig gnskede han
Heller ikke dette rammer loen bandlysning af a/ kristen
ven !
propaganda. Dette kunne
Yderligere et forhold skal
han ikke fe opbakning til
naevnes,for at forstl de aldenne gang, men han har
vorlige implikationer af loved flere lejligheder givet
ven. De fleste kristne jOder i
udtryk for, at han hAber pA,
Israel er ikke officielt regiat en stramning vil blive en
strerede som kristne. Dette
realitet med tiden.
hrenger bl.a. sammen med,
Kristne og jpdiske modat de sager, der har veret
standere af loven hAber nafBrt om disse problemstillinturligvis pA, at loven mA
ger, har vist, at Hojesteret
blive endret. En 3-mands
indtil nu har fastslAet. at en
delegation med to repr&sen-

tanter for Det forenede
kristne rfld i Israel samt en
katolik er blevet sendt til
Europa for at informerekirker og kristne organisationer
om sagen. Og professor
Werblowsky er atter,gAeti
brechensammenmed andre
Iigesindedefor at sikre kristnes rettighederi Israel. I en
TV-hpring om emnet i slutnirigen af januar dette Ar,
havdede han, at det, man
havde brug for, var en ekspert, som forstod sig pA
psykopatologienaf et kollektivt hysterj, og ikke kun en
professor i sammenlignende
religionsvidenskab,
som han
er. Efter en rosendeomtale
af Werblowsky'sfremtrreden
i TV, siger TV-anmeldereni
JerusalemPost: "Desv&rre
pletter denne skamfulde lov stadiglovbogen.,.
Egentlig kan man kun
hAbepA, at der meget snart
efter lovens ikrafttredelse
den l. april 1978 vil blive
fprt en sagpA dennelov. Det
er mAskeden enestemulighed for at flere - ogsA af
Knessetsegnemedlemmerkan vigne op. Selv om loven
fik omkring 95 Va opbakning
ved den endeligeafstemning,
glimrede omkring 213 af
Knessets medlemmer ved
deresfravar!
Og den kristne minoritet
var ikke blevet hort.
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