Pi bessg i Israel
Generalsekreter Heinrich
Pedersen deltog i maj m6ned i to internationale styremoder i Israel, dels for
Ebenezer-hjemmet og dels
for Caspari Center.
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Det er ikke helt let at fglge med i den fart antimissions-forslag stilles - og tages op til behandling- i det israelskeparlament Knesset. I sidste nummer af IsraelsmissionensAvis
kunne vi meddele at Knesset-medlem Nissim Zvilli havde
trukket sin stotte tilbage til det forslag han havde veret med
til at stille i begyndelsen af 1997, og som - hvis det var blevet vedtaget - ville gore det strafbart at distribuere kristen
litteratur i Israel.
Men nu er der et endnu mere vidtrekkende forslag til
behandling i Knesset. Det nye lovforslag er fremsat af Knesset-medlem Raphale Pinhasi fra det ultraortodokse parti
Sha*4e&6 ges d$," vff enj'w€rtrsedets€'' d det b€tyde tre' ers'
fengsel eller en bOdep6 50.000 shekel (ca. 100.000 danske kroner). Forslaget 96r ud pir at gbre det strafbart at f6
en anden person til at skifte religion. Eller med lovforslagets
egen tekst: uEnhverder prediker med den hensigt at formA
en anden person til at skifte religion, kan idommes tre 6rs
fengsel eller en bode pi NIS 50.000.* (Ordet der her er
oversat lpredikerg, er et omfattende ord der inkluderer
betydningerne overtalelse, opfordring, opmuntring og tilskyndelse.)
Den 20. maj blev forslagetfremlagt i Knesset.3T Knessetmedlemmer stemte for, mens 28 stemte imod. Det mest foruroligende er at ministerpresident Benjamin Netanyahu og
hans ministre stemte for. Herefter sendes lovforslaget til
behandling i et udvalg, hvorefter det skal igennem tre
behandlingeri Knessetfor at kunne vedtages.
Lovforslageter ledsagetaf folgende bemarkninger:
I de senere dr har missionsaktiuiteter antaget et foruroligende omfang. Dette har tsa,r ua,ret tgdeligt blandt de unge
og de nye immigranter. En sddan destruktiu aktluitet skaber
en uoldsom ftggt blandt os at - huad Htmlen forbyde - det
ikke uil uare la,nge fgr den jOdiske ulrkelighed t uort land uil
bliue modt med en nA storrelse, forenet under korsets skAgge, som kunne uare bestemmende for utsse tendenser i" det
tsraelskesamfund.
I en ikke sarlig fiern forti.d uar den blotte tanke om noget
ouerhooedetforbundet med missionsaktiui.tethaslig og chokerende for enhuer jOde huor end han mdtte befinde sig,
men nu blluer dette sOrgelige fanomen, som er en i,ntensto
kampagne for frafald blandt jader, til oor sorg modt med
stndsro.
Det er derfor nhduendigt at uedtage en meget omfattende
lou der inkluderer aIIe aktiuiteter huori der er pradiken eller
mulighed for endog i, mindste mdde at pdoirke et menneske
til at skifte retigion, sd.ethuert folk kan beskgtte sine egne
sonner og sine hauduundne traditf.oner i ouerensstemmelse
med traditionen om at penhuer skal leue ued sin trou.
Det er vanskeligt at forestille sig at dette vidtrekkende
lovfOrslagvil kunnl samle et flertal i Knesset. N6r det kommer til stykket, er der faktisk i Israel flere kristne der bliver
joder end der er joder der bliver Jesus-troende. Alligevel er
der al mulig grund til at venner af Israel igen protesterer
imod et sidant ubegribeligt lovforslag. Det skader lsraels
omdomme og er en klar tilsidesettelse af basale menneskerettigheder.
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