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Massaker i Gaza

magasin

Nå bombes og invaderes
Gaza. De mest moderne
jagerfly og raketter, og
tusentalls israelske soldater
rammer Gazas befolkning.
Formelt er det Hamas som skal
tas. Men rakettene rammer alle
steder, de dreper barn, kvinner;
sivile. Hundrevis er drept, og et
tusentall såret. Og Israels angrep
fortsetter, med stor intensivitet,
mot en av verdens fattigste
befolkninger. Palestinere skal i
kne, deres besluttsomme målbærer Hamas, skal i kne.

En moderne vestlig kvinne
Hun er en alminnelig vestlig
kvinne, Miriam. Skjønt,
ikke helt: Hun valgte å bli
muslim. Hvorfor? Vi lar
henne fortelle selv:
- Det har ofte slått meg hvordan
kvinner og menn i dag, med
kunnskap og bred erfaring, kan
virke så lettvinte og grunne! Det
er som om de mangler en dypere
retning for sitt liv. Selv har jeg så
lenge jeg kan huske, gått med en
uro eller dragning, kall det gjerne
religiøsitet, mot å høre til i en tro.
Ble ateist
Jeg ble motløs av jødiske
synagoger, og mistrivdes i kristne

kirker. Så jeg ble ateist; en som
avviser at Gud finnes. Men jeg
fortsatte å søke etter en sannhet
som kan gi mål og mening til livet.
Jeg ble stadig mer kritisk til
samfunnet rundt meg og til de
verdiene som var rådende der.
Er målet bare velstand og
fornøyelse, tenkte jeg. Og
ønsket meg en dypere verdi.
“Det uforklarlige gis det ikke svar
på ,” fikk jeg høre. “Så ikke tenk
på det heller. Søk gode ting som
velstand, helse, samvær med
venner og familie, god mat og glad
underholdning. Spør ikke hvorfor
vi er født, hvem som skapte oss,
(fortsetter side 2)

Nærmest i trass, har de sendt
noen selvlagte, primitive
raketter på måfå inn i Israel,
og sjelden har de forvoldt
noen skade. Men de har vært
et påskudd for de massive
militærangrep, ja, for den
massaker, som Israel har satt
i gang for å nå sine mål.
Målene er å bli kvitt Hamas,
undertvinge palestinerne, og selv
kunne dominere i det politiske og
militære spillet som foregår i
regionen. Under denne dominans
skal så Israel fortsatt kunne
okkupere land, bygge nye
settlement slik de hele tiden har
gjort det, selv i ly av “fredsprosesser”, og kunne annektere
og innlemme stadig mer palestinsk
land i den israelske staten. Verden
må protestere! (Se side 3.)
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Islam

Spørsmål
Vi inviterer leserne til å
komme med spørsmål. Her
er ett, om flerkoneri er lov
i Islam. Vi svarer ved å vise
til Koranen:
”Hvis dere frykter for at dere
ikke skal kunne behandle
foreldreløse kvinner rett, så gift
dere med andre kvinner som er

tillatt for dere, to, tre eller fire,
men hold dere til én, om dere
frykter at dere ikke skal kunne
behandle dem likt – eller til en
trolovet. Det er best, for ikke å
gjøre feil.” (4,3)

flere likt. Og: Men vil aldri kunne
behandle koner likt. Derfor: Man
skal holde seg til kun én kone. Det
er Islams regel.

”Dere skal aldri kunne
behandle koner likt, hvor mye
dere enn prøver ...” (4,129)
Altså: Man skal holde seg til én
kone, om man ikke kan behandle

Den beste tro og handling

livet, og gir forklaring og dybde
til opplevelser.

(fortsatt fra side 1) hva hensikten
med livet er, hvorfor vi må dø, og
hva som venter oss etter døden.
Det gjør deg bare forvirret og
motløs.”

Mange tror i dag at framgang er å
vinne anerkjennelse i kunst og
vitenskap, bli kjent dersom en er
begavet, og tjene penger ved
arbeid eller handel. Islam
vektlegger andre verdier. Som å
utvikle seg ved nyttig og
skapende arbeid, og fjerne seg fra
forfengelighet, selvhevdelse og
materiell søken.

Jeg ønsket likevel svar, og lette i
jødedom og kristendom. Jødedommen fant jeg trangsynt. Jeg
ble støtt av holdningene i synagogen, og skremt av sionistenes
overgrep mot Palestinas arabiske
befolkning.
Nysgjerrig på Islam
Kristendommen var for ulogisk og
sammensatt i bildet av Gud,
syntes jeg. Kirkens endeløse
kompromisser i moralske, sosiale
og politiske forhold reagerte jeg
også mot. Så ble jeg nysgjerrig på
Islam.
Jeg oppdaget at det er Islam som
har skapt arabernes mektige
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historie, og ikke omvendt. Den
troen ville jeg vite mer om. Jeg
leste Koranen, og fant ut at den
gjelder til alle tider og alle steder.
På den måten overgår den
Bibelen, som er mer begrenset,
blant annet ved nasjonalismen i de
jødiske skrifter. Slik ble jeg
muslim.
Det skjedde over tid, ikke ved
noen dramatisk eller mystisk
opplevelse, men ved nøktern
og kjølig vurdering.
Nå stikker den troen dypt. Islam
er for meg det sanne, det skjønne,
som gir livet mening og retning.
Andre religioner gir bare en
begrenset forklaring. Jeg tror at
jeg av hjerte og sinn alltid har vært
‘muslim’, selv før jeg kjente til
Islam.
Fenimisme
Tilhengere av dagens kvinnefrigjøring vil sikkert reagere på at
jeg, en moderne kvinne fra det
tjuende århundrets Vesten, kan
slutte meg til en tro som synes å
innsnevre kvinners liv. Men det er
ikke noe snevert ved Islam, tvert
om. Islam veileder til det beste

Min overbevisning
Så dette er min overbevisning:
Den sanneste åpenbaring er Guds
bok. Den fremste tro er den som
Abraham hadde. Det beste
eksempel viste profeten
Muhammed (fred med ham).
Koranen er den fineste fortelling.
Den beste holdning er gudsfrykt
og fromhet. Den vakreste tale
fører deg nærmere Gud.
Martyriet er den edleste død. Den
største blindhet er å gå seg bort
når en er vist veien. Den beste
handling er den som er nyttig. Den
beste veiledning blir fulgt av
praksis. Lite som er nok, er bedre
enn mye som krever mer. Den
dårligste unnskyldningen er den
på Dommens dag. Da kommer
også den største anger.
(Miriam er ikke kvinnen på bildet.)

Gaza

Israels terror – og framtid
I mer enn 18 måneder har
palestinerne i Gaza vært
under beleiring, stengt inne
i det som er kalt “verdens
største fengsel”.
Mat er ikke sluppet inn, og heller
ikke medisiner. Etter dette veldige
press på palestinerne for at de
skulle underlegge seg Israels
dominans, kom bombene. Og i
dette tett befolkete området;
Gaza, som også er et av de
fattigste områder i verden, er
ingen ting blitt spart av de
israelske krigsflyene; verken
offentlige bygninger, moskeer,
sykehus, skoler eller markedsplasser. Så var det tid for direkte
militær invasjonen, med tusentall
israelske soldater, som har
trenger inn i de tette boligområder og bomber og sprenger
hva de har funnet for godt. Mer
enn 500 mennesker er drep, og
rundt 3000 er såret, en stor del
av dem sivile; kvinner og barn.
Israel har bombet markedsplasser, og også skoler. Barn er
mål og offer.
Noen har, feilaktig og urettmessig, hevdet at det var Hamas
som provoserte fram den
israelske terroren. Det er ikke
riktig. I seks måneder respekterte
Hamas våpenhvilen som var
inngått med Israel. Men Israel
som brøt våpenhvilen alt fra
begynnelsen av. Israel var
forpliktet til å åpne blokaden av
Gaza, og forpliktet til å utvide
våpenhvilen til også å gjelde
Vestbredden. Men Israel
strammet tvert om inn på
blokaden av Gaza. Elektrisitetsog vannforsyning til Gaza ble

Åpent brev til
statssekretæren
Herr statssekretær,

stanset. Israel drev “kollektiv
avstraffing” av Gazas befolkning
fordi befolkningen respekterte
Hamas.
I tillegg bedrev Israel stadig angrep
inn i Gaza, med drap på
palestinske ledere, også dette i
strid med våpenhvileavtalen.
Kravet om at palestinerne skal
stanse sin motstand, mot Israel,
som fortsatt er okkupantmakt i
Gaza, er egentlig absurd.
Palestinerne har rett til å gjøre
motstand, for å gjenvinne
grunnleggende rettigheter. Israel
har holdt, og har invadert, Gaza
med de mest dødelige våpen.
Mens Hamas sine heller puslete og
i stor grad hjemmelagde våpen har
vært, og er - å anse som et fortvilet
rop om engasjement fra
utenforliggende verden.

Jeg er opprørt over regjeringens
prinsipielle støtte til den etniske
rensingen av Palestina gjennom
enogseksti år og spesielt de
manglende reaksjonene på
folkemordet på Gaza-stripen de
siste årene. Jeg bønnfaller dere
om å ta avstand fra kriminelle
koloniale og imperiale krefter og
gå over til en politikk bygget på
humanisme og menneskerettene,
spesielt forbudet mot etnisk
rensing, retten til selvforsvar og
kravet om at flyktningene må få
komme hjem til hele Palestina.
Israel må ikke lenger gis
særrettigheter til å terrorisere,
stjele og drepe uten sanksjoner
fra resten av verden, og jeg
håper det er en forferdelig løgn
å hevde at Israels særpreg er et
jødisk særpreg. Regjeringens
støtte til Israels påståtte rett til å
eksistere – på det nødvendige
grunnlaget av talløse forbrytelser
mot menneskeheten – er
medvirkning og gir medansvar.
Med hilsen,
Marius Berntsen,
Heimdalsgata,
OSLO

Palestinerne og Hamas kjemper
under rettferdighets flagg. Israel vil
aldri kunne bombe seg til fred.
Mer motstand og mer
besluttsomhet, ja, også hat, vil
skapes. Israel har – og egentlig for
lenge siden – brent sine broer.
Bare vold holder Israel i gang.
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Verden

En verden uten Islam
Det er stor uro under
himmelen, med militære
konflikter mange steder i
verden. Er islam skyld i
dette, eller ligger det andre
forhold bak?
Hva om islam ikke fantes? Da
hadde vi vel verken hellige kriger
eller terrorister? Og neppe heller
noen sivilisasjonskonflikt?
Midtøsten var vel et fredfullt sted,
og eksempel på levende
demokrati? Nei, ta Islam bort fra
historien, og verden ville sett ut
stort sett slik som den gjør i dag.
Eller: Mest sannsynlig verre.
Mistøsten
Midtøsten som er nevnt, ville vært
like sammensatt og konfliktfylt
som nå. Dominerende etniske
grupper som arabere, persere,
tyrkere, kurdere, jøder og
kanskje også berbere og
pashtunere ville fortsatt satt preg
på situasjonen. Vestlige stater
skulle som før, anstrengt seg for å
etablere baser og koloniale
utposter for å ivareta sine egne
politiske og økonomiske
interesser. Og Midtøstens folk
ville neppe sett med blidere øyne
på strømmen av vestlige
krigsflåter og deres handelsutsendinger, støttet av vestlige
kanoner, enn de gjør i dag. Med
eller uten islam.
Palestina
Så er det Palestina. Som alle vet,
er det de kristne som i mer enn
tusen år har forfulgt jøder på mest
skammelige vis, med holocaust
som det verste eksempel. Jøder
ville fortsatt søkt til et område
utenfor Europa, og sionismen
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skulle brakt dem til Palestina. Den
nye jødiske staten ville fortsatt ha
forflyttet de samme 750 000
arabiske innfødte i Palestina fra
deres lande, selv om de hadde
vært kristne, noe mange av dem
også var. Og ville så ikke disse
palestinske arabere ha reist seg og
kjempet for å beskytte og vinne
tilbake landet sitt?
Dagens amerikanske okkupasjon av Irak ville ikke vært
mer velkommen om irakerne
ikke var muslimer. Ingen folk
vil bifalle fremmed okkupasjon
og overgrep utført av fremmede tropper.
Islam
Men står ikke islam for terror?
Nei, det er sosiale og politiske
forhold som skaper terror. I
Vestens fokusering på terrorisme,
i islams navn, er vår hukommelse
kort. Terrorisme er slett ikke noe
nytt fenomen. Jøder brukte terror
mot briter, tamiler er velkjent for
terrorisme, det har vært gresk,
sikh, makedonsk, europeisk,
amerikansk, irsk, og kenyansk
terrorisme, for å nevne noe.

Vi kan se på vår nyere historie.
Ifølge Interpol var det i 498
terroristiske angrep i Den
europeiske unionen i 2006. Av
disse var 424 utført av
separatiskgrupper, 55 av venstreekstremister, og 18 av andre
grupper. Bare én slik aksjon var
utført av islamister.
Problemenes årsak
Islam er ikke problemenes
årsak, selv om noen hevder
det. En verden uten islam
skulle fortsatt ha innbefattet
vedvarende og blodige konflikter, konfrontasjoner og
kriger som ville ha dominert
det geopolitiske landskapet.
Uten religionen ville folk og
grupper funnet andre bannere for
å uttrykke sine nasjonale krav og
sine ønsker om uavhengighet.
Historien kunne tatt en annen vei,
men til grunn for konflikter mellom
øst og vest ville fortsatt ha ligget
vesentlige spørsmål knyttet til
etnisitet, nasjonalisme, ambisjoner, grådighet, ressurser, lokale
herskere, avhengighet, finansielle
fordeler, makt, intervensjon og hat
mot fremmede kolonialister og
imperialister.
(Kilde: Foreign Policy. Nr. 1/08)

Pirater (brev)
- Vi hører om pirater i Somalia, men ikke om dette:
Fiskebåter fra Europa overfisker
ved Somalias kyst. De ødelegger
livsgrunnlaget for somaliske
fiskere. Det skjer i ly av krigen,
og er en form for kriminalitet. Og:
Avfall fra Europa blir dumpet ved
Somalias kyst. Det gir sykdommer både for folk og dyr. Pressen
tier om dette. (Hilsen Moh. A.)

Verden

Til ungdommen
Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes det nød og sult,
skyldes det svik.

Hvem har sagt dette:

Knus det! I livets navn
skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd
eies av alle.
Fra et dikt av
Nordahl Grieg.

Hyklerske konger og sjeiker
Hersker i Abu Dhabi, sjeik
Khalifa bin Zayed al Nayan, er verdens nest rikeste
monark, med en formue på
rundt 130 milliarder kroner.
(Rikest er kongen av Thailand.)
Saudi-Arabias konge, Abdulla
bin Abdul Aziz, er den tredje
rikeste. Hans formue er på 120
milliarder kroner. (Kilde: Aftenposten aften, 22. august.)
“Den hører ikke til blant oss
som spiser seg mett når naboen
sulter”. Det sa profeten
Muhammed (fred med ham). Hva
da med den som lever i den
største luksus, men likefullt kaller
seg “muslim”, slik de to herskerne
gjør?

Quiz

Og vit at rikdom bare er en
prøve. (Koranen 8,28).

Blokaden av Gaza - som Norge
er med på å opprettholde (!) - er
“et av de største brudd på
menneskerettighetene som nå
skjer på Jorden”, siden den
betyr “å sperre inne 1,6 millioner mennesker, og av dem er en
million flyktninger”. “De fleste
familier i Gaza spiser bare ett
måltid om dagen.”
Er det Jimmy Carter, Bush eller
Putin?

Har de bestått prøven, disse
herskerne? Alt taler mot det.
Kong Abdulla av Saudi-Arabia
kaller seg “Betjener av den hellige
moskeen” i Mekka. Han skal gi
pilegrimer vann. Men har han rett
til den ærestittel? Vi tror ikke det.
Gud sier i Koranen: - Vil dere
likestille ordningen med å gi
vann til pilegrimer og betjene
den hellige moskeen, med den
som tro på Gud og Dommens
dag, og kjemper for Guds sak?
For Gud er de ikke like! (9,19)
De bør heller ikke være like
for oss, disse rike, i strid med
Koranen.

Svaret er tidligere USA-president Jimmy
Carter. Støtten til palestinerne er sen?

USA bruker tortur
USA bruker tortur under
forhør. Det er en praksis
som fortsetter.
“Waterboarding”, eller simulert
drukning, er en vanlig metode.
Fangen spennes fast med hodet i
vann til han føler at han drukner.
Så løftes han opp og stilles
spørsmål. Svarer han ikke, eller
han svarer “feil”, dukkes han
under på nytt. Bør vi protestere?

“Den største jihad er å snakke sant til en urettferdig leder.”
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Palestina. Obama

Palestina er okkupert,
slik Norge var okkupert
Palestina er okkupert.
Palestinerne kjemper mot
okkupasjon, og har rett til
det skrev professor Edvard
Vogt for en tid siden. Hans
synspunkter kan gjentas
Professor Vogt er blant dem
som har sammenliknet
palestinernes motstand mot
Israels okkupasjon, med den
norske motstanden mot
Tyskland okkupasjon, av
Norge i 1940-1945.
- Det å gjøre motstand er en plikt,
i et ulovlig okkupert land, slik som
Palestina. Liksom det var en plikt
å gjøre motstand mot tyskernes
okkupasjonen av Norge. Den
palestinske motstanden mot Israel
er rettferdig. Det er Israels
okkupasjon som er problemet, og
ikke palestinernes motstand.

Neppe endringer
med Obama
USAs neste president heter
Barack Obama. Han har
Hussein som mellomnavn.
Men dette betyr lite; han er
like mye del av det amerikanske etablisementet som
noen annen kandidat.

- Palestinerne blir nedslaktet. Og
er blitt fordrevet, av Israel som har
tatt over deres land, mener Vogt.
- I mer enn femti år har
norske journalister vært
mikrofonstativer for israelernes utrolig vellykkede
propagandaopplegg.
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“Det er Israels okkupasjon
som er problemet, og ikke
palestinernes motstand.”
- Israels krigsforbrytelser med
bombeangrep og velrettede
skudd mot steinkastende barn, blir
i norske media fortsatt fremstilt
som forståelige “gjengjeldelser”
for palestinernes “terror.”
- Vi som har elsket drømmen
om et humant Israel, som et
hjem for forfulgte jøder, gråter
i dag over landets snart
fullbyrdede
moralske
selvmord, sier han.

Tyske okkupasjonssoldater
foran Stortinget i Norge.
Nå har han valgt sine medspillere,
kolleger og regjeringsmedlemmer.
De er alle framtredende representanter for det veletablerte amerikanske systemet. Og for dem som

Han lovte “change”, forandring,
under valgkampen. Men lite vil bli
forandret. Han er fanget av det
politiske og militære miljøet som
han dypere sett springer ut fra.
Les www.koranen.no

Professor
Edvard
Vogt.

Obama: Medspiller for det
etablerte Amerika.

Mange kan gråte over det.
er opptatt av Midtøsten: Mange
av Obamas utvalgte har sterke
sympatier for Israel.
Det gjelder visepresident og
utenriksminister Clinton. Flere
andre har jødisk bakgrunn, og
med stor lojalitet til Israel. Mest
kjent blant dem er Rahm Emanuel.
utnevnt som stabsjef for Obama.
Han har amerikanske og israelsk
statsborgerskap, og har kjempet
i Israels kriger.
Det kan ventes mer urett fra
Washington, også med Obama,
som allerede har erklært sin klare
støtte til Israel. Palestinerne skal
lide - som før.

