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Rollespill om Midtøsten konflikten 
I = Israeler / P = Palestiner 

 

1.  

 

I: Hei, mitt navn er Esther Levi Goldstein. Jeg er født og oppvokst her i storbyen Tel 

Aviv, slik mine foreldre også er. Mine besteforeldre kom til Israel i ’48. De er alle 

overlevende etter Holocaust. Min morfar bodde i Tyskland før krigen. Han satt nesten 

2 år i en av nazistene sine leire. De vil aldri la meg glemme det som skjedde. 

 

P: Mitt navn er Mahmoud Saba, jeg er 31 år gammel og kommer fra Beit Sahour, en 

liten landsby i Palestina rett utenfor Betlehem. Stedet er mest kjent som 

hyrdemarken, for det var her englene viste seg for hyrdene da Jesus ble født. 

 

2. 

 

I: Etter å ha vært spredt rundt i hele verden fikk vi endelig til slutt vårt eget land. Vi 

hadde jo fått det en gang før, gjennom vår stamfar Abraham. FN gav oss i ’47 rett til 

å bosette oss i et landområde som på den tiden var under britiske hender. Vårt land 

– En plass der vi kan være oss selv, vi kan løfte hodet, og være stolte av å være 

jøder. Vi kan leve ut vår kultur, vi kan ta vare på vår historie. Men vi blir stadig 

forfulgt, det er mange som prøver å ta oss. 

 

P: I 1948 oppretta FN staten Israel. Etter det har det bare kommet flere og flere jøder. 

De tar mer og mer av landet vårt. Nå har vi bare en tredjedel av det vi opprinnelig 

hadde. Vi blir stadig presset inn på mindre og mindre områder.  Mange av oss har 

besteforeldre som før bodde inne i det som er Israel nå, og de ble jaget fra 

hjemmene sine i 48. Men i stedet for at de kan få dra tilbake, tar Israel inn så mange 

jøder som mulig fra hele verden, folk som ikke har noen som helst tilknytning til 

landet. Dette føles blodig urettferdig og veldig rasistisk! 

 

3. 

 

I: Den arabiske verden gav oss litt av en velkomst i ’48. Vi ble angrepet, men vi 

overlevde. Senere i ’67 prøvde alle å ta oss igjen! Alle våre naboland angrep fra alle 

kanter. Men vi klarte oss! Ja, vi klarte til og med å ta mer land, slik at vi nå har en 

buffersone, for vår sikkerhet. Dessuten ble Vestbredden og Gaza vårt. 

 

P: Hvorfor skal vi lide for det som europeerne gjorde mot jødene under andre 

verdenskrig?  Hvorfor skal de bo akkurat her? Det er mange andre steder i verden de 

kunne gjort mindre skade for seg enn her i Palestina. Abraham er også vår stamfar, 

vi har vært her like lenge som jødene. 
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4. 

  

I: På grunn av denne buffersonen kunne vi bruke 70-årene til å bygge landet vårt. Vi 

skulle passe på det, og ikke minst passe på oss selv. Men i ’73 angrep Syria og 

Jordan igjen – under Yom Kippur – på selveste Forsoningsdagen! En av våre 

viktigste høytider i året brukte de, men igjen vant vi! Vi er et folk som overlever… 

 

P: Vi har prøvd å gjøre motstand mot Israel, og vi ble lovt støtte og hjelp av 

araberstatene rundt oss. Men når det kom til stykket stilte de ikke opp for oss. Det 

virker som om hele verden støtter Israel. Kanskje verden har dårlig samvittighet? Jeg 

føler at vi palestinere har blitt syndebukker som blir avvist av de fleste. 

 

5. 

 

I: I ’78 kom endelig Camp David-avtalen, der vi fikk fred med Egypt. Palestinerne fikk 

til og med i gang diskusjonen om sin egen stat. Det var et resultat av deres stadig 

voksende nasjonalfølelse. Men den var jo ikke gammel – Ideen om egen stat og om 

et eget palestinsk folkeslag dukka først opp for 50 år siden. 

 

P: Israelerne kontrollerer vannkildene i området her. Plutselig kan de skru av vannet, 

og da har vi bare vann fra vanntankene på taket til å leve av, det kan ta flere dager 

før de skrur det på igjen. De kontrollerer tilgangen på strøm og drivstoff. Og det kan 

være vanskelig å få nok drivstoff til å drive aggregater for å få strøm til sykehus og 

skoler. 

 

6. 

 

I: Så kom fredeligere tider. Vi begynte å få det riktig så bra etter de 2 palestinske 

opprørene, intifadaene, fredsforhandlingene kom i gang. Så kidnappa de to av våre 

soldater, og ville ikke levere dem tilbake. Når vi så skulle dra og hente dem i Libanon, 

begynte de å skyte på oss. De traff Haifa med rakettene sine, de sa de kunne nå helt 

til Tel Aviv! Så vi gikk til krig for å slå ned på terroristgruppene i Libanon. Vi måtte jo 

beskytte våre egne, vi kan ikke risikere halve vår befolkning sine liv, for å spare 

terroristene. Det samme ville et hvert oppegående land ha gjort… 

 

P: Her i Beit Sahour har det blitt vanskeligere å bo etter at muren kom opp. Mange 

her i landsbyen jobbet tidligere i Jerusalem. Men etter at muren kom opp tar det så 

lang tid å komme frem og tilbake at de fleste har gitt opp.  Før brukte vi en halv time 

med bil herfra og til Jerusalem, mens nå tar det tre-fire timer hver vei. Det gis også 

svært sjelden tillatelse for oss til å dra til Jerusalem nå, så vi kan uansett ikke jobbe 

der. I stedet har vi skyhøy arbeidsledighet her! 
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7. 
 

I: Vi måtte bygge muren! En fysisk barriere for vår egen beskyttelse, som sikrer oss 

kontroll over grensen til de palestinske områdene. Det er jo rene fakta at 

terrorangrepene har gått ned med nitti prosent etter vi bygde muren. Nitti prosent! 

Jeg føler meg mye tryggere nå. Synd muren flere steder ble bygget et stykke inn på 

de palestinske områdene, men vi må jo beskytte oss selv. Historien har lært oss at vi 

må verne om vår frihet. 
 

P: Noe som tar veldig lang tid hvis vi skal reise, er checkpointene. Der sitter unge 

Israelske soldater og går grundig gjennom alle papirene våre. De forlanger at vi skal 

vise alt vi har med oss, og flirer hånlig til oss hvis vi klager. Vi er som 

andrerangsborgere i vårt eget land. Turistene, som bare er gjester, slipper mye 

lettere gjennom enn oss! Vi føler oss som i fengsel. Vi kan ikke dra ut av vår egen by 

engang uten å bli kontrollert. Plutselig kan de stenge veiene for oss uten forvarsel. 

Dessuten blir vi redde. Vi blir ydmyket på checkpointene og vi oppholdes i timevis 

fordi soldatene vil demonstrere at de har makt. 

 

8. 
 

I: Det er ikke lett å leve med konstant frykt. Frykt for de som vil utslette oss, alle våre 

naboland. Jeg er redd for å ta bussen, redd for å gå på kjøpesenteret, redd for å gå 

dit folk samles. Hvem vet hvor selvmordsbomberen slår til neste gang? Er det rart vi 

er redde? 
 

P: Familien min har dyrket oliven i generasjoner, våre olivener var kjent som de beste 

i området her. Olivenlunden vår ligger nede i dalsida her. Oppe i åsen på andre sida 

har det kommet opp nye israelske bosettinger.  Og for å beskytte disse nye 

boligområdene har de bygd opp denne muren. Men det verste er at de har satt den 

opp så nærme oss, at olivenene våre er kommet på den andre siden.. I starten var 

det mange fra landsbyen som prøvde å fortsette å dyrke oliven, men nå må man 

vente i timevis for å komme rundt muren for å komme til oliventrærne som bare ligger 

et steinkast herfra. Av og til fikk vi ikke lov til å komme ut i det hele tatt. Det går ikke 

an å dyrke oliven når det er så uforutsigbart. 

 

9. 
 

I: Jeg kom forresten nettopp hjem fra militæret. Jeg er nå ferdig med mine to år, så 

nå har jeg fri en stund. Jeg kommer sikkert til å bli innkalt igjen om ikke lenge. I mens 

kan jeg dra ut å reise, oppdage verden – finne ut hva jeg vil bruke livet mitt på. 
 

P: Hvis vi skal ut av landet må vi kunne legge fram skriftlig invitasjon fra de vi skal 

besøke for å få lov til å komme ut av landet. En del prøver å reise så kanskje et av 

barna kan bli født i USA. Da vil barnet bli amerikansk statsborger, og når ungen blir 

over 18 år vil det kunne reise til USA og få familiegjenforening. Da kan familien 

komme etter. 
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10. 
 

I: Militæret var en tøff tid. Det er liksom ikke en militærøvelse her… Jeg har gjort og 

sett ting jeg helst skulle vært foruten. Om jeg angrer? Selvfølgelig ikke! Er det en ting 

jeg vet som israeler er det at vi må kjempe for våre rettigheter og vår sikkerhet. Nå er 

det deilig å kunne reise, for eksempel å besøke slekta i Europa eller i USA. For jeg 

føler meg litt som fange i mitt eget land. Frykten for terrorangrep henger over oss. 

Samtidig er Israel vår oase, her har vi frihet, men med mange aggressive 

muslimstater rundt. 

 

P: Når det skjer et selvmordsangrep mot jødene blir vi straffet. De fleste av oss er 

mot slike angrep, men vi blir alle straffet for det. Og det gjør det bare enda 

vanskeligere for oss. Det er som å bli dolket i ryggen av våre egne, og så bli straffet 

for det. Hvis noen herfra kaster stein på de israelske soldatene, kalles det terrorisme 

mens hvis noen av de skyter på oss regnes det som selvforsvar. Hvor balansert er 

det? 

 

11. 
 

I: Det palestinske folk er splittet. Hamas som styrer på Gaza har vi lite sansen for. 

Det er uaktuelt for oss å forhandle om fred med en motpart som nekter oss retten til å 

eksitere. Etter at de i lengre tider skjøt raketter inn mot våre byer i sør Israel, nådde vi 

en grense for hva vi kunne gå med på. Vi slo tilbake med full styrke for å prøve å 

ødelegge Hamas sin mulighet til å terrorisere oss. Typisk at de brukte sivile som 

skjold. Det er feigt og det ble en trist at det gikk ut over deres egne. 

 

P: Krigen i Gaza var brutal. Mange sivile ble drept. De store ødeleggelsene har gjort 

at et sterkt sinne har blusset opp over alt blant det palestinske folk. Vårt lederskap er 

splittet, og det ser mørkt ut. Jeg kan vanskelig forestille meg fred i nær fremtid 

mellom oss og israelerne. 

 

12. 
 

I: Vi vil jo ha fred – selvfølgelig! Fred med de rundt oss. Men lett er det ikke. Hvordan 

ville du ha skapt fred med noen som ikke vil vite av deg. Hvordan ville du skapt fred 

med noen som ikke vil ha deg her? 

 

P: Mange av barndomsvennene mine har flyttet til Vesten.  Og mange av dem som er 

igjen har egentlig et ønske om engang komme seg til utlandet. Det er så mye lettere 

å bo der en her. Jeg ser ingen framtid her, verken for meg selv eller for barna mine. 

Jeg elsker dette landet, men det er altfor vanskelig å være palestiner her. Burde jeg 

sloss for fedrelandet mitt, bare sette meg ned og se på at situasjonen forverres eller 

skal jeg også prøve å flytte ut herifra? Egentlig ønsker jeg bare å ha et godt liv i fred 

og ro… gifte meg og stifte familie, ha en jobb og gode venner. Jeg har ikke gjort noe 

galt, hvorfor kan jeg ikke bare få leve i fred her? 


