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INTRO 

 
Her finner du opplegg til et seminar om konflikten i Midtøsten, og 
presentasjonsmateriell for Bridgebuilders – Et freds- og forsoningsprosjekt for unge 
israelere, palestinere og nordmenn. 
  
Les mer om prosjektet på www.bridgebuilders.no  
 
Dette seminaret er utarbeidet primært for bruk både på arrangement i regi av 
Bridgebuilders, og i skolesammenheng. Konflikten i Midtøsten har hele verdens 
oppmerksomhet og mange lar seg engasjere sterkt av den. Det følgende opplegget 
gir en balansert og saklig innføring i bakgrunnen for konflikten og dagens 
utfordringer. I skolesammenheng vil dette opplegget være en unik ressurs og et 
positivt bidrag til klassen. Det vil også gi en naturlig anledning til å presentere 
Bridgebuilders. 
 
Seminaret bygger på varierte og engasjerende formidlingsformer som video, rollespill 
og gruppesamtale. Bruk PowerPoint presentasjonen på den vedlagte CD-ROM. 
Presentasjonen inneholder video og illustrasjoner til hele seminaret, samt manuskript 
hvis du trenger flere utskrifter etc. Opplegget kan brukes i sin helhet, eller en kan 
bruke utvalgte elementer. 
 
 

Disposisjon 
 

Midtøsten seminar – 1 skoletime / 45 min.* 
 
1. Introduksjonsvideo – ”Er fred i Midtøsten mulig?” (2 min.) 
 
2. Innledning – Konflikten i et nøtteskall (5 min.) 
 
3. Rollespill – Møt Esther og Machmud (7 min.) 
 
4. Undervisning – Bakgrunnen for konflikten og forsøk på løsning (16 min.) 
 
5. Samtale/Gruppeoppgaver/Spørsmål (10 min.) 
 
6. Video fra Bridgebuilders (5 min.) 
 
 
* Merknad: Opplegget kan lett overskride den effektive tiden av en vanlig skoletime. 
Tidsangivelsene er veiledende. Ideelt sett kan opplegget strekke seg over to 
skoletimer der det gis spesielt god tid til gruppesamtalen og spørsmål i punkt 5. Det 
er også viktig å bruke muligheten som seminaret gir til å sette fokus på 
Bridgebuilders. Derfor er presentasjonen av Bridgebuilders i punkt 6 avgjørende å få 
med i seminaret. 
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Midtøsten seminar 
 
-> Bruk PowerPoint presentasjonen ”seminar.ppt” gjennom hele seminaret 
 
1. Introduksjonsvideo – ”Er fred i Midtøsten mulig?” (2 min) 
 
Velkommen til seminar om Midtøsten, vi skal begynne med å se en kort 
presentasjonsvideo som setter fokuset på det som det skal handle om videre. 
 
-> Start video ved å klikke på videoikonet  
 
2. Innledning – Konflikten i et nøtteskall (5 min) 
 
Denne timen handler det om Midtøsten, og om Israel – Palestina konflikten. 
Konflikten i Midtøsten representerer i dag et av de mest kompliserte og fastlåste 
konfliktene i verdenssamfunnet. Det er mange årsaker til at det har vært så 
problematisk å skape fred. For å forstå bakgrunnen for konflikten må vi se både på 
dagens politiske situasjon og på historien, både i nær og fjern fortid. 
 
Det er veldig mange meninger om denne konflikten, og mange synes å være 
skråsikre på hvem som har rett, hvem som tar feil, og om hva som er løsningen. 
Konflikten i Midtøsten har hele verdens oppmerksomhet og mange lar seg engasjere 
sterkt av den. 
 
Konfliktens kjerne kan sammenfattes slik: To folkegrupper som begge gjør krav på 
det samme geografisk begrensede området. Både israelerne og palestinere har dype 
røtter i området, og begge grupper har tunge historiske og religiøse argumenter for 
sine krav. Det er ikke som med Norge og Sverige, vi har en grense og bor på hver 
vår side. Her er det to folkegrupper som ”må dele samme hus” – og begge mener at 
de har krav på å bo alene i huset.  
 
La oss se på kartet slik det ser ut i dag så vi får litt oversikt over regionen. 
 
-> Vis kart og kommenter i forhold til Israel / Vestbredden / Gaza / Naboland / Noen 
nøkkeltall rundt areal og befolkning. 
 
3. Rollespill – Møt Esther og Machmud (7 min) 
 
Før vi skal se litt på bakgrunnen for konflikten så skal vi prøve å forstå hvordan en 
vanlig israeler og palestiner opplever situasjonen. Dere skal bli kjent med Esther og 
Machmud. 
 
-> Rollespill fremføres av to personer – Manus i eget vedlegg 
 
 
4. Undervisning – Bakgrunnen for konflikten og forsøk på løsning (16 min) 
 
Ester og Machmud er som dere sikkert skjønner fiktive personer, men deres stemme 
representerer mange typiske oppfatninger og meninger blant israelere og palestinere 
i dag. 
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Det kan sies uendelig mye om hva som har ledet til dagens situasjon. Siden vi ikke 
har all verdens tid (og siden vi ikke akkurat kan kalle oss eksperter innen emnet;) vil 
vi prøve å få tak i hovedlinjene for bakgrunnen for konflikten, og se litt på hva som er 
blitt forsøkt gjort for å løse problemene. 
 
Hvem var der først? 
Da vi var barn og kranglet eller sloss, var det veldig viktig å få klarhet i spørsmålet 
”Hvem begynte?”. Dette kan også være et spørsmål å stille i forhold til konflikten i 
Midtøsten. Men kanskje enda mer interessant er det å spørre ”Hvem var der først?”. 
 
Jødenes historie begynner med deres stamfar Abraham som kom til landet Kanan 
ca. 1800 år før vår tidsregning. Den historien finner vi i Det gamle testamentet, i 1. 
Mosebok 12 – det vil si ganske tidlig i Bibelen. Jødene har altså i nesten 4000 år hatt 
en tilknytning til landområdet. 
 
Palestinerne har også en lang historie knyttet til landet. Det er en allmenn oppfatning 
at Abraham også er arabernes stamfar, gjennom Ishmael og andre barn han fikk med 
andre koner. En annen utbredt tanke er at palestinerne ser på Kanaanittene som 
bodde i landet da Abraham slo seg ned der, som sine forfedre. Dette er selvfølgelig 
vanskelig å dokumentere men en populær oppfatning. Begge folkegruppene har uten 
tvil gode og tunge argument for at nettopp de hører hjemme i regionen. 
 
Opp gjennom historien har flere ulike verdensmakter hatt/tatt kontroll over området i 
lengre eller kortere perioder. Det har med andre ord vært et veldig ustabilt og urolig 
område i lange tider. Noen verdensmakter som har styrt regionen, og som er verdt å 
nevne fra begynnelsen av vår tidsrekning er: Romerne (63 f.Kr.-306 e.Kr.), kristne i 
Bysantinsk tid (306-636 e.Kr.), muslimer i Arabisk tid (fra 636 e.Kr.). Tyrkerne i den 
Ottomansk tid (1517-1917 e.Kr.) og til slutt britene i perioden 1922-1948 e.Kr. 
 
Staten Israels tilblivelse og bakteppe  
En kan trygt si at sionismen danner grunnlaget for dagens Israel. Sionismen er en 
ideologi, dvs. en ide som oppstod blant europeiske jødiske intellektuelle på slutten av 
1800-tallet. Sagt på en enkel måte så var sionismen en drøm og et ønske om å 
styrke jødenes kulturelle og samfunnsmessige stiling i Europa. Påvirket av 
antisemittisme og jødehat i flere europeiske land i siste halvdel av 1800-tallet, vokste 
det fram et nasjonalt ønske blant jødene i verden om å få sitt eget land. 
 
Etter nazistenes utryddelse av 6 millioner jøder under andre verdenskrig, økte den 
jødiske innvandringen til Palestina, som hadde vært under britiske hender siden 
1922. Jødene hadde fått støtte fra flere europeiske hold for å etablere et nasjonalt 
hjem for jødene i Palestina. Britene prøvde uten hell å balansere mellom araberne og 
jødene, og overlot til det nystartede FN å finne en løsning. 
 
FN foreslo i november 1947 en delingsplan som innebar dannelsen av en jødisk og 
en palestinsk stat. Delingsplanen gikk ut på at 55 % av området skulle bli jødisk og 
45 % arabisk, og at Jerusalem skulle være under internasjonalt styre. Denne planen 
ble forkastet av de arabiske lederne i FN. Sionistene på sin side proklamerte staten 
Israel i mai 1948. 
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Etter Israelernes uavhengighetserklæring gikk de arabiske landene i regionen 
umiddelbart til militært angrep, en krig som den nyfødte staten Israel overraskende 
kom styrket ut av. Israel utvidet sine grenser, og krigen utløste store 
flyktningstrømmer av palestinere. Mange palestinere opplevde å bli kastet ut av sine 
hjem, hvor de hadde bodd i generasjoner. Flyktningenes store lidelser er noe av det 
som er det mest sårbare og konfliktens kjerne mellom Israel og den arabiske verden 
helt til i dag. Israelerne kaller krigen for uavhengighetskrigen. Araberne på sin side 
kaller det som skjedde for ”Al Nakba” - Den store katastrofen. 
 
Israelere og Palestinere - To nye identiteter 
Historien videre fra 1948 og til i dag har vært preget av kriger og noen forsøk på 
konfliktløsning. Det som er veldig interessant og som er typisk for denne perioden er 
at det har vokst frem nye identiteter ut av to folkeslag: Jøder har blitt israelere og 
arabere har blitt palestinere. Begge parter i Midtøsten er på sitt vis både overgriper 
og offer samtidig. To parter som begge ser seg selv som et offer (hvilket ofte er tilfelle 
i konflikten i Midtøsten), kan vanskelig oppnå fred. Både den israelske og palestinske 
identiteten er i stor grad knyttet opp til opplevelsen av at de selv er et offer. 
 
Israelerne ser på seg selv som et folk som reiste seg etter Holocausts grusomheter. 
Et folk som ble sviktet av en hel verden og som må klare seg selv. Palestinerne ser 
på seg selv som et folk drevet på flukt. Et folk undertrykket av Israelerne og forsømt 
av den arabiske verden. 
 
Offerrollen som begge partene finner seg selv i er med på å låse konflikten. Så lenge 
man utelukkende ser seg selv som et offer, er man hjelpesløs og helt overlatt til 
omstendighetene. Hvis man tar ansvar for sitt eget liv og den situasjonen man er i, og 
tar sin del av ”skylden”, har man mulighet til å nærme seg hverandre og påvirke 
situasjonen man er i. 
 
Både den israelske og palestinske identiteten er langt på vei knyttet til det samme 
landområdet, og identitetene har delvis blitt formet som hverandres motsetning. Dvs. 
at begge mener at de har retten til å være der alene, gjerne med jødisk bibel eller 
koranen som støtte. Det må også sies, at den arabiske og jødiske identiteten fortsatt 
står sterkt. En gruppe som ofte finner det vanskelig å plassere seg selv 
identitetsmessig er for eksempel araber-israelerne; dvs. arabere som bor i Israel og 
har israelsk statsborgerskap.  
 
Forsvar og angrep 
Israelerne har bygget seg opp et sterkt forsvar i sitt militærvesen. I forhold til 
palestinerne er de i dag overlegne. Men truslene fra den arabiske verden 
(nabolandene), ikke minst fra Iran, er overhengende. 
 
Palestinerne har organisert sin motstandskamp først og fremst gjennom PLO 
(Palestine Liberation Organization) stiftet i 1964. Organisasjonens opprinnelige mål 
var å frigjøre Palestina, og å utslette staten Israel. Den mest profilerte lederen for 
PLO var Yasir Arafat som ledet organisasjonen fra 1968 og fram til sin død 11. 
november 2004, da Mahmoud Abbas tok over som leder. Abbas ble senere også 
valgt til president i Palestina. PLO gjorde i 1996 et intensjonsvedtak om at PLO-
charteret skulle endres slik at staten Israels utslettelse ikke lenger var noe uttalt mål, 
men dette intensjonsvedtaket ble aldri fulgt opp og PLO-charteret er fortsatt uendret. 
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PLO har drevet sin forsvars-/frihetskamp gjennom terrorisme som har blitt mer og 
mer rettet mot sivile israelere. Det palestinske folkeopprører mot Israel, Intifadaen, 
har foregått i to faser. Den første intifada begynte i 1987 og bar preg av steinkasting 
mot israelske militære. Den andre intifada begynte i 2000 og har vært ledet an av 
selvmordsaksjoner på israelske mål. I begge tilfeller har Israel gått inn i de 
palestinske områdene med militære styrker. Enhver aksjon skal gjengjeldes – det er 
holdningen fra begge sider. 
 
Muren – Symbolet på isolasjon 
Som en direkte konsekvens av terror har Israel bygget en mur på grensen til 
Vestbredden og Gaza. Israelerne kaller muren for ”sikkerhetsgjerdet”, mens 
palestinerne kaller den bl.a. for ”skammens mur”. Med denne fysiske barrieren har 
Israel mulighet til å kontrollere grensen, og det er innført strenge restriksjoner og 
kontroll for palestinere som ønsker innreise i Israel. Muren står som et fryktelig 
monument som synliggjør konflikten og den store isolasjonen som finnes mellom 
israelerne og palestinerne. Noe av det dype problemet med muren er at byggingen 
av den har frarøvet mye palestinsk jord for å innlemme enkelte av de jødiske 
bosetningene som finnes på vestbredden. 
 
Interne palestinske stridigheter 
I tillegg til konflikten mellom israelere og palestinere, har palestinerne stadig hatt 
stridigheter seg imellom – i dag er folket splittet mellom de som holder med Fatah 
(hovedsakelig på Vestbredden) og de som holder med Hamas (hovedsakelig på 
Gaza). Til tider er det blitt drept flere palestinere pga interne stridigheter enn i 
kampene mot Israel. Dette gjør også fredsforhandlingene kompliserte. 
 
Fredsarbeid 
Parallelt med konfliktens utvikling og forverring har det blitt gjort flere forsøk fra 
internasjonalt hold på å skape fred i Midtøsten både mellom Israel og de arabiske 
nabolandene og mellom israelerne og palestinerne. Blant annet var Norge sterkt 
involvert i arbeidet med den såkalte Oslo-avtalen som tok til tidlig på 90-tallet.  
 
23.august 1993 ble en prinsipperklæring hvor partene anerkjente hverandre og ble 
enige om noen grunnleggende prinsipper i den framtidige sameksistens undertegnet 
i hemmelighet i Oslo. 13.september samme år ble Oslo-avtalen formelt undertegnet 
under en stor seremoni i Washington. Her ble det berømte håndtrykket utvekslet 
mellom den palestinske lederen Yassir Arafat og den israelske statsministeren 
Yitzhak Rabin. 
 
Dagens status og de store ubesvarte spørsmål 
Men det har vært mange store utfordringer i det videre fredsarbeidet, og situasjonen i 
dag er mer fastlåst enn noen gang. Noen av de store og ubesvarte spørsmålene som 
gjenstår å finne en løsning på er: 
 
Jerusalems status – Jerusalem vil være et av de mest kompliserte og sensitive 
spørsmål. Jerusalem skulle i følge FNs delingsplan være under internasjonalt styre. 
Det israelske utgangspunktet i dag vil være at ingen israelsk regjering vil være villig til 
å foreta noen form for deling av Jerusalem. Palestinerne gjør også krav på Øst-
Jerusalem, som alltid har hatt arabisk bosetting og både de kristne og de muslimske 
palestinerne ser på Jerusalem som sin ”hellige by”.  
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Flyktningsituasjonen – Det finnes i dag 3,4 millioner registrerte palestinske 
flyktninger bosatt i Gaza, Vestbredden, Syria, Jordan og Libanon. Ca. 38 % av disse 
bor i flyktningleire. Spørsmålet om hvorvidt disse skal vende tilbake eller hjelpes til å 
etablere seg i sitt nye land er meget sensitivt. Spørsmål om økonomisk godtgjøring 
for tapt eiendom må også vurderes. 
 
Palestinsk statsdannelse – Når det gjelder den palestinske statsdannelsen, er 
hovedproblemet å trekke statens grenser, samt at det er uenighet om hva som skal 
skje med de israelske bosetningene som blir liggende innenfor den palestinske 
statens grenser. 
 
Ressursspørsmål – Vann vil også være et helt sentralt spørsmål i sluttforhandlinger 
om ressurser. Ettersom vann er en generell mangelvare i hele regionen vil det bli 
harde interessekonflikter her som må løses.  
  
 
5. Samtale/Gruppeoppgaver/Spørsmål (10 min) 
 
-> Snakk med hverandre rundt følgende spørsmål (vises på PowerPoint) 
 
- Hva gjorde inntrykk på deg når du hørte historien til Ester og Machmud? 
- Hvordan preger frykt og opplevelsen av at en selv er et offer denne konflikten? 
- Finnes det en løsning på de store ubesvarte spørsmålene? (Jerusalems status, 
flyktningsituasjonen, palestinsk statsdannelse og vann.) 
 
 
6. Presentasjon av Bridgebuilders (5 min) 
 
Til slutt vil vi gjerne vise dere et prosjekt som ønsker å bidra til fred og forsoning i 
Midtøsten - Et freds- og forsoningsprosjekt som heter Bridgebuilders. 
 
Bridgebuilders arrangerer leirer for unge israelere, palestinere og nordmenn der 
deltakerne blir kjent med hverandre og der folk som egentlig er fiender blir venner. 
Når vi tenker på hvor mye frykt, bitterhet og hat som finnes mellom israelere og 
palestinere, så synes vi det er ganske kult å få være med på å støtte Bridgebuilders. 
 
-> Start video om Bridgebuilders ved å klikke på videoikonet 
 
Vil dere lære mer om Bridgebuilders så… (Her kan en legge inn reklame for et 
kommende arrangement hvis en har dette på programmet i nær fremtid;) 
 
Takk for oss! 
 

Materiellet er utviklet av folk tilknyttet Bridgebuilders etter et initiativ 
fra Vibecke Wales i NKSS. Takk til bidragsyterne: Åshild, Gunstein, 
Karin, Jorunn, Knut Helge og Kamilla. Videoproduksjon er ved 
tagMEDIA. Prosjektleder: Johannes Kleppe. Forsidefoto: John-
Petter Karlsen (Bridgebuilders 07) www.bridgebuilders.no 


