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Når to nasjoner inngår i en bitter konflikt der de nasjonale narrativene står steilt mot 
hverandre, blir historieskrivning og historieomskrivning politikk.
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kringliggende araberstatene var antisemittiske og ville kaste jødene 
på havet. Krigen i 1�48 var en frigjøringskrig hvor de nyankomne 
jødene slåss en heroisk David mot Goliat-kamp som de bare så 
vidt vant. Etter dette har Israel søkt fred med alle nabostatene, 
men disse vil fortsatt drive alle jødene på havet.5

Det palestinske narrativ er radikalt forskjellig: Det palestinske folk 
var et av de få folk i verden som ikke fikk oppfylt sin selvbestem-
melsesrett. De var det folket som sionistene hevdet ikke fantes. De 
bar ikke noe ansvar for Holocaust og hadde ingen grunn til å dele 
landet sitt med noen. Men historien, FN og verdenssamfunnet 
sviktet dem. De ble offer for neo-kolonialisme. Ingen grep inn 
da sionistisk milits og senere den israelske hæren fordrev dem fra 
landet i en storstilt etnisk rensning. Heller ikke araberstatene stilte 
opp for palestinerne – de var bare interessert i å dele opp landet og 
underlegge seg territorium.6 For palestinerne kalles derfor 1�48-
krigen al-Naqbah (katastrofen).

Begge disse narrativene inneholder sannheter, men dette er selv-
følgelig vanskelig for partene å innrømme. Man har derfor tydd 
til skitne triks, og disse skitne triksene har igjen ført til at noen 
har måttet ta oppvasken. Det er her historikerne kommer inn i 
bildet.

Flyktningene
Da FNs delingsplan for Palestina, kjent som Resolusjon 181, ble 
vedtatt 2�. november 1�4�, var befolkningsfordelingen i Palestina 
ca. �0-30 (palestinere-jøder). Da 1�48-krigen var ferdig, var 
befolkningsfordelingen 13-8� (palestinere-jøder).� Folkerettslig 
hadde alle de �50 000 palestinerne som hadde flyktet i denne 
perioden returrett, men denne retten ble ikke innvilget ettersom 
Israel nektet for å ha noe av ansvaret for flyktningbølgen. Ingen 
av de våpenhvile-, våpenstillstands- eller fredsavtalene som er 
undertegnet mellom Israel og de omkringliggende araberstatene, 
har virkelig tatt for seg dette spørsmålet, fordi det ses på som en 

En israelsk akademiker besøkte Oslo høsten 200�, og selv om 
innholdet i selve foredraget var heller tvilsomt, så var både det og 
debatten som fulgte svært illustrerende. Justus Reid Weiner skulle 
holde et foredrag om hvorfor det ikke er fred mellom Israel og 
palestinerne, fra et israelsk perspektiv. Han unnlot å snakke om 
okkupasjon og rørte på ingen måte ved Palestinaproblematikken. 
Dette førte til at salen reagerte med sinne, og det haglet med ar-
gumenter mot hans fremstilling. På et tidspunkt var det en person 
i salen som reiste seg og sa: ”Vi må fokusere på dagens situasjon 
[…] vi kan ikke bare terpe på historien. Vi må komme over det 
som har skjedd og se fremover.” Det overraskende var at herr Wei-
ner nikket anerkjennende på tross av at han, under foredraget, 
hadde lagt vekt på Israels eksistensrett fordi jødenes historie gjorde 
at de trengte en trygg havn.1 Her nærmer vi oss kjernen i paradok-
set som omringer israelsk-palestinsk historieskrivning.

Alle nasjoner har behov for sin egen historie, men hva gjør en 
nasjon hvis ens egen historie helt eller delvis utelukker en annen 
nasjons historie? Og, spesielt i dette tilfellet: Hva skjer hvis to na-
sjoner er knyttet sammen som to kjempende slanger, og deres his-
torier fremstår som motsetningsfylte narrativ?2 Det som skjer i Is-
rael-Palestinakonflikten, er at historie(om)skrivning blir politikk. 
Begge partene kjemper for at sitt narrativ skal bli det rådende, 
fordi dette bestemmer gyldigheten av argumenter i fredsforhand-
linger og i legitimering av nasjonens handlinger.

To narrativer
Det nytter ikke å gå i dybden på alle detaljer omkring de to nar-
rativene som definerer Israel-Palestinakonflikten, men en kort og 
forenklet skisse er på sin plass. For sionistene går historien som 
følger: Jødene er et forfulgt folk, og denne forfølgelsen kulminerte 
i Holocaust. Det jødiske folk overlevde så vidt det var, men som 
en fugl føniks reiste det seg og etablerte staten Israel.3 Mandatom-
rådet Palestina var et land uten et folk, og jødene var et folk uten 
land.4 Jødene klarte likevel ikke å rømme forfølgelsen, for de om-
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diplomatisk ”red line” for Israel.8 Flyktningproblemet står derfor 
fortsatt som kjernen i konflikten. Spørsmålet for historikeren 
blir derfor: Hva skjedde i 1�48? Hvem bærer ansvaret for at 
palestinerne flyktet?

De første rapportene fra samtiden, viste tydelig at det var jødisk 
milits og senere den israelske hæren som bar det direkte ansvaret i 
aller fleste tilfellene.� Men så i 1�4� ble den offisielle israelske for-
klaringen publisert. I denne ble det hevdet at araberstatene hadde 
beordret palestinerne om å forlate landet slik at de ikke skulle 
være i veien idet krigen startet.10 Denne forklaringen fikk navnet 
”broadcast”-teorien, ettersom den arabiske ordren skulle ha blitt 
erklært på de arabiske radiokanalene. Denne teorien skulle være 
den rådende til helt ut på 1�80-tallet, på tross av at palestinske 
akademikere motbeviste denne teorien mye tidligere.11 Det viste 
seg nemlig at teorien ikke var fundert i virkeligheten.12 I 1��8 ble 
de israelske statsarkivene åpnet, ettersom Israel hadde innført en 
30-års sperreregel. Denne åpningen, kombinert med en voksende 
intern skepsis til Israels moralske renhet etter invasjonen av Liba-
non i 1�82, førte til at en rekke israelske akademikere begynte å 
grave i den offisielle historien.13 Hva angikk flyktningspørsmålet 
ble flere store akademiske verk publisert. Det mest berømte av dis-
se var Benny Morris: The Birth of the Palestinian Refugee Problem. 
Originalutgaven av dette verket ble trykket i 1�88.14 Denne boken 
var, etter reaksjonene å dømme, dynamitt. Morris ble angrepet fra 
alle kanter. Fra israelsk hold ble han angrepet for å være upatrio-
tisk og for å bedrive pro-arabisk propaganda.15 Benny Morris viste 
nemlig at den palestinske befolkningen flyktet fra Palestina fordi 
de jødiske undergrunnsgruppene Irgun og Stern-gjengen, samt 
det som ble den israelske hæren, Haganah (senere IDF), utførte 
en rekke aksjoner som spredte frykt i den palestinske befolknin-
gen. Disse aksjonene var en kombinasjon av massakrer (den mest 
kjente fant sted i Deir Yassin hvor mellom �3 og 254 palestinere 
ble drept), deportasjoner, trusler, hus- og landsbyødeleggelse, ar-
tilleribeskytning av befolkede områder (mest kjent var Haifa) og 
utbredt bruk av propaganda for å spre frykt om hva som kunne 
skje hvis palestinerne ble igjen i landet. Resultatet av dette var at 
ca. �50.000 mennesker ut av en befolkning på �00.000 flyktet.

Som sagt ble Morris angrepet fra alle kanter for sin bok. At han 
ble angrepet av standheftige pro-israelere er kanskje ingen overras-
kelse, men han ble etter hvert også kritisert av sine egne – de som 
støttet hovedlinjene i tesen hans. Morris mente nemlig at selv om 
det skjedde en etnisk rensning (et ord han ikke bruker i boken), så 
var det ikke et ovenfra-og-ned-foretak. Ifølge ham kom det ingen 
direkte ordre om etnisk rensning, men det eksisterte en utbredt 
”aksepterende stemning” som førte til at kommandanter på bak-
ken opplevde ordrene sine slik. Morris’ konklusjon var derfor at 
flyktningbølgen var et resultat av krigen og ikke av en sionistisk 
plan. Det var dette som ble kritisert. Noen av akademikerne som 
har gått klarest ut mot Morris, har vært Norman Finkelstein, Ilan 
Pappe og Laila Parsons.16 Disse tre mente, i større eller mindre 
grad, at Morris hadde tilstrekkelig bevismateriale for å vise at det 
fantes en klar sammenheng mellom det sionistiske lederskapet og 
den etniske rensingen. Norman Finkelstein hevder ”Morris defini-
tively shatters one of the most enduring myths about the origins 
of the Israeli-Arab conflict – but only to substitute another that 
is scarcely more credible in its place.”1� Denne debatten er ennå 
ikke avsluttet, men man har oppnådd en slags akademisk konsen-

sus om at a) ”Broadcast”-tesen ikke stemmer og at b) palestinerne 
flyktet som et resultat av handlingene til Haganah/IDF, Irgun og 
Stern-gjengen.

Holocaust
Hva så med Holocaust? Holocaust og al-Naqbah er svært forskjellig 
på de fleste områder, men de har noen fellestrekk som må diskute-
res. På samme måte som Holocaust er det makabre høydepunktet 
i jødenes lidelseshistorie, har al-Naqbah den samme funksjonen i 
det palestinske narrativ. Disse to tragiske hendelsene har også be-
nektelse til felles – begge partenes lidelsesepos blir tidvis benektet 
av den andre part. Men det er også en viktig forskjell mellom disse 
to tragediene som må poengteres i denne sammenhengen. Mens 
det palestinske folk ikke bærer noe ansvar for Holocaust,18 bærer 
den israelske stat ansvaret for al-Naqbah.

At palestinerne ikke bar ansvar for Holocaust, var det sionistiske 
lederskapet selvfølgelig fullt klar over. Som David Ben-Gurion ut-
trykte det: 

There has been anti-semitism, the Nazis, Hitler, Auschwitz, but 
was that their fault? They only see one thing: we have come 
here and stolen their country. Why should they accept that?1� 

Paradokset som ble nevnt i innledningen, dukker likevel tydelig 
opp. For mens Holocaust forståelig nok ble brukt av det sionis-
tiske lederskapet for å gi moralsk legitimitet til staten Israel, ble 
fordrivningen av palestinerne tiet i hjel. Et godt eksempel på dette 
paradokset fant sted da Chaim Weizmann, som senere skulle bli 
Israels første president, sa til president Truman at ”The choice for 
our people, Mr President, is between statehood and extermina-
tion.”20 Dette sitatet er slående, fordi det ble uttalt samme dag 
som Haganah, Irgun og Stern-gjengen gjennomførte Deir Yassin 
massakren – �. april 1�48.

Det vi ser, er to nasjonale lidelseshistorier som kjemper mot hver-
andre. For en del israelere var Holocaust det endelige beviset på at 
en sterk jødisk stat var det eneste alternativet for verdens jødedom. 
Hvis den eneste måten å få til dette på var å fordrive den pales-
tinske befolkning, så fikk det være. For en rekke palestinere ser 
vi et speilbilde av denne tankegangen. Palestina er palestinernes 
rettmessige land og uansett hva som skjedde med jødene i Eu-
ropa, så har det ingenting med dem å gjøre. Europa burde derfor 
ta tilbake jødene og løse jødeproblemet selv og la palestinerne få 
tilbake landet sitt.

For moderate på begge sider og for utvendige observatører er ikke 
disse nasjonale lidelseshistoriene eksklusive. Som historikere vet 
vi at både Holocaust og al-Naqbah fant sted, og selv om det rent 
normativt er verre å fornekte Holocaust enn det er å fornekte al-
Naqbah, så er selve fornektelsesakten den samme. Og det kan ikke 
betviles at al-Naqbah fornektes. I november 200� ble det i Israel 
foreslått å inkludere al-Naqbah på pensum i israelske skoler, men 
forslaget ble nedstemt. Høyst illustrerende er begrunnelsen gitt fra 
en av de israelske parlamentsmedlemmene: 
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If the State of Israel gives legitimacy to the Arab sector to see 
the War of Independence as a Nakba […] it tells them they can 
deny that Israel is a legitimate Jewish state.21 

Vi snakker altså om høyst eksplosivt materiale hvor selve historie-
skrivningen ses på som eksistenslegitimerende eller -truende.   

Terrorisme
Et av de mer moderne eksemplene på hvordan historie(om)skrivning 
brukes som et aktivt redskap i konflikten, er den historiske plas-
seringen av terrorisme i konflikten. For Israel og dens støttespil-
lere hevdes det ofte at terrorisme, og da spesielt bruken av selv-
mordsbombeangrep, er selve konfliktens kjerne. Dette har gjort 
at man har klart å plassere ansvaret for den fortsatte konflikten på 
palestinske skuldre. Det hersker ingen tvil om at terrorisme er ett 
hinder i å få til en løsning på konflikten, men det er ahistorisk på 
flere plan å kalle det selve hinderet.

I 1�86 hevdet Israels daværende FN-ambassadør og senere stats-
minister, Benjamin Netanyahu, at PLO oppfant flykapringer og 
at det var den første gruppen i verden som drepte diplomater. Det 
er lov å prøve seg. Det sjokkerende er at denne uttalelsen ikke ble 
motsagt – det burde den ha blitt. Midtøstens første flykapring 
ble utført i 1�54 av Israel da IDF kapret et syrisk sivilfly for å 
anskaffe gisler som kunne byttes mot israelske spioner som satt i 
fangenskap i Syria. Når det gjelder drap på diplomater, så hadde 
medlemmer av den jødiske terroristgruppen Stern-gjengen drept 
FN-forhandleren grev Folke Bernadotte i Jerusalem i 1�48. Or-
dren for dette drapet ble gitt av ingen ringere enn Yitzhak Shamir, 
som i 1�86 var Israels utenriksminister.22

Det ovenstående er kanskje et perifert eksempel som bare illus-
trerer hvor laber den kollektive hukommelsen er og hvor nyttig 
det er å ”vinne” historien. Et mer relevant eksempel på en slik 
historie(om)skrivning er mer aktuell. I løpet av de siste årene har 
palestinsk terrorisme fått hovedskylden for at det ikke er noen 
fred. I en del tilfeller er det implisitt at begrepet ”palestinsk ter-
rorisme” i hovedsak handler om selvmordsbombeangrep. Ser man 
for eksempel på det mye omtalte ”veikartet”, som ble lansert av 
president George Bush Jr. i 2002, vil man se at første punktet på 
agendaen er at ”the Palestinians immediately undertake an uncon-
ditional cessation of violence”. Deretter blir det utdypet at dette 
”should be accompanied by supportive measures undertaken by 
Israel.”23 Det som er vel verdt å merke seg her, er forskjellen på hva 
man krever av palestinerne: immediately og unconditional og hva 
man krever av Israel: should og supportive. Veikartet sier implisitt 
at israelsk vold ikke er et like stort hinder for fred som palestinsk 
vold. Den bør ta slutt, men det er opp til Israels velvilje. Det im-
pliserer også at Israel ikke alene kan få slutt på konflikten, slik pa-
lestinerne kan, men de kan, hvis de vil, delta i å hjelpe palestinerne 
med få slutt på volden.

Dette forholdet til palestinsk terrorisme går ofte igjen. Ariel Sharon 
erklærte, idet han ble valgt som statsminister, at alle forhandlinger 
hadde feilet pga. palestinsk terrorisme.24 La oss undersøke disse 
to påstandene (den første implisitt, som i veikartet, og den andre 
eksplisitt, som formulert av Sharon) om at palestinsk terrorisme er 
fredshinderet par excellence. I februar 1��4 hadde det gått et halvt 

år siden Oslo-avtalen hadde blitt undertegnet. Forhandlinger mel-
lom partene fortsatte, men februardagen i 1��4 endret situasjo-
nen drastisk. Stedet var Hebron og moskeen var som alltid full av 
palestinere samlet til fredagsbønn. En israelsk bosetter ved navn 
Baruch Goldstein entret moskeen i militæruniform og begynte å 
skyte. Etter å ha drept 2� mennesker og såret 150, ble Goldstein 
overmannet og slått i hjel på stedet. Hamas erklærte at denne mas-
sakren ville bli hevnet, og 6. april 1��4 kom den blodige hevnen. 
Selvmordsbomberen drepte åtte mennesker og såret 43.25 Dette 
angrepet var det andre palestinske selvmordsbombeangrepet, men 
det første på israelsk jord. Det første angrepet av denne typen 
hadde inntruffet i april 1��3.26 Etter selvmordsbombeangrepet i 
april 1��4 ble slike angrep for en stund et utbredt våpen brukt av 
palestinske ekstremister. I de siste par årene har derimot palestin-
ske selvmordsbombeangrep nærmest opphørt. Den siste fant sted 
i januar 200�, og dette var da det første slike angrepet siden april 
2006.2�

Fra dette kan man se at flere av premissene i ”terrorisme er freds-
hinderet”-tesen er feil. For hvis slike selvmordsbombeangrep er 
hinderet, så er det merkelig at det ikke ble fred i de 45 årene som 
gikk fra Israel ble skapt i 1�48 til 1��3, da hinderet kom på ba-
nen. Videre blir det da uforklarlig at fredsprosessen var i sin mest 
stagnerte fase i perioden 2006-200� hvor bare to slike selvmord-
sangrep fant sted. Nå må det selvsagt føyes til at det i både denne 
perioden og i tidligere perioder har eksistert utbredt væpnet pales-
tinsk motstand som kan sies å være fredshindre, men den reduk-
sjonistiske holdningen om terrorisme som et eksklusivt palestinsk 
foretagende, eller at terrorisme er selve hovedhinderet for fred er 
historisk feil. Det det derimot viser, er hvor viktig det er å ”eie” 
historien.

Ensidig oppvask?
Israel-Palestinakonflikten har en lang og spenningsfylt historie. 
Konflikten er langt fra løst, og historiefaget blir derfor ofte brukt 
som en frontlinje i en legitimeringskamp. I dette essayet har jeg 
hovedsaklig fokusert på ”korrigering” av israelsk historieskriving. 
Grunnen til dette er at seierherrene skriver historien. Det er selv-
følgelig utbredte historieforvrengninger blant palestinere også, 
men det er israelsk historie(om)skrivning som har dominert tiden 
etter 1�48. Det har også vært lettere å korrigere israelsk historie-
skrivning fordi Israel har åpnet sine statsarkiver, noe de omkring-
liggende arabiske statene ikke har gjort.

Den israelske historiedominansen har ført til at mens israelske ny-
historikere har saumfart israelsk historieskrivning for mulige feil, 
så har palestinske historikere kjempet en innbitt kamp for å få sin 
historie fram. Dette har tidvis ført til gode bøker som Before the 
Diaspora av Walid Khalidi, men det er vanskeligere å rydde opp i 
en historie som ikke er skrevet.
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