Staten Judaa

For nogle leraelerc er det
lkke tllstrahkellgt
at have en stat, der hedder Isfort
rael. De er angstcllge
at strtcn Israel ved konmende
fredcforhandllnger ekal glve afkatd pi
nogle af de omrider,
der
blev erobret
t 1967
Veetbredden
og
Gaza.
Derfor har de nu proklameret opretteleen
af en
ny stat: 8ltate,n Jidaa.
Flere hundrederjoder deltog i
et msde den 18. januar p6
Hotelleti JeruSheraton-Plaza
salem,hvor StatenJudaa blev
proklameret.RabbinerenMeir
Kahaneblev valgt til arespresident. Allerede i 1975 fremkom Kahanemed ideen til oprettelse af en s6dan stat. Kahane er lederen af det racistiske
parti Kach og har tidligerevaret Knesset-medlem.
Hansparti fik dog ikke lov til at opstille
ved det senestevalg p6 grund
af dets racistiskeprogram.
RabbinerMichaelBen-Horin
blev ved msdet, som af tilhengereblev kaldt >enhistoriskbegivenhed<,
valgtsom ledertil at
koordinere Staten Judeas infrastruktur.
Staten Judea skal dekke
omrdderne, Judaa, Samaria
og Ctazai tilfelde af, at det
kommer til en israelsktilbagetrakning fra disse omr6der.
Selv om staten ikke skal ledes
af praster, skal staten Judea
baserespA Toraen.I en udtalelse hedder det, at man vil 96 i
gang med at opbyggeen infra-

Bliuer Staten Juda,a engang en realitet, dur det israelske flag ikke
la,ngere.
struktur: registrering af indbyggere,valgaf regeringog ministre. Desuden vil man have
egetflag, egen nationalhymne,
egne frimerker.
Forespurgt af journalister
om. hvorvidt den arabiskebefolkning i de nevnte omr5der
vilfi nationalerettigheder,svarede lederenBen-Horin,at den
jodiske lovgivning - Halachaikke giver nationale rettigheder til ikke-joder.lkke-jodevil
blive tolereret i den nye stat,
dersom de adlyder dens love.
Han lod det skinne klart igennem, at det ville vare bedrefor
palestinenserneat finde et andet sted at bo.

Selv om oprettelsenaf Staten Judea af mange betragtes
som en kuriositet,giver den et
signal om, at nogle israelere
kraftigt vil modsatte sig ethvert forslag om at rsmme de
omr6der, som lsrael besatte
ved Seksdagskrigeni 1967.
I dag bor der omkring 80.000
joder i de nevnte omr6der. For
god ordens skyld bor det tilfojes, at bagmanden bag Staten Judaa. rabbiner Meir Kahane,vel har sine tilhangere i
lsrael,men storstepartenaf den
israelske befolkning har kun
foragtfor ham p6 grund af hans
radikaleog racistiskeideer.

Piskei

rrl hate pesacha (feg h
pieke) udbred 6n af I
pi O
medstuderende
(sprogekolen)
nogle
ge for pieke' da vl fr
rlen talte om den tod
piekefest.

Jsderne elsker ellers fes
benytterenhveranlednin
feste. Det er det indtryk,
f6et af joderne i den tid '
boet i lsrael. Den ene fes
ser den anden,og alle de
i de b6de religiost og nat
begrundede fester. (lansr
man er ortodoks eller aln
lig sekular jade, deltage
med liv og sjel i de jodis
ster.
Hvorforudtalerdennea
kanske jade, gifL og mor
barn da, at hun hader p
Jo, som jodisk husmorha
egentliggod grund til il
holde af p6skefesten.H
nemlig ansvarligfor at he
set bliver gjort grundigt r
p6ske.Samtidig er det h
som skal forberede mad
seder-mdltidet, dvs. p6ske
det. En anden af husms
pA Ulpan pjakkede fra r
visningen allerede to ug

