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50 år efter sexdagarskriget,
50 år av ockupation

PETER BEINART om en judendom som talar sanning till makten
YOSSI KLEIN HALEVI oroar sig för ett elakt och okunnigt Europa
Att tillhöra ett land eller att äga det? ANNA VEEDER på besök hos bosättarna
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BILDEN
Jerusalem 1967

En något utsmyckad
berättelse om den
israeliska militärens
chefsrabbin Shlomo
Goren placerar honom i
bräschen för de israeliska
trupperna när de intar
Jerusalem 7 juni 1967.
Med en symbolisk
shofar och Torarulle
ledde Goren trupperna
till Västra muren. Där
tackade de Gud för
segern, blåste i shofaren
och kallade hem det
judiska folket till det
enade Jerusalem.
Genom att positionera sig
i truppernas främsta led
placerade Shlomo Goren
religionen i förgrunden
till israelisk politik i
decennier framöver.
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Yovel – ett sabbatsår för
politisk övertygelse
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dagarna firas 50 år sedan sexdagarskriget och
Jerusalems enande. Kriget blev en viktig händel
se i Mellanöstern och ett avgörande ögonblick
för den unga staten Israel. En till synes mira
kulös seger förvandlade israeler och judar runt
om i hela världen. Många kände stolthet och ett
nytt slags självförtroende.
Kriget lämnade också mycket olöst. Många av prob
lemen som det idag talas om på nyheterna, som
tvåstatslösningen, bosättningarna och Jerusalems
framtid kan härledas tillbaka till sexdagarskriget.
Journalisten och författaren Yossi Klein Halevi me
nar att man kan förklara polariseringen i Israelfrågan
utifrån sexdagarskriget och den milsvida skillnaden
mellan maj 1967 och juni 1967. Maj präglades av mass
demonstrationer på gatorna i Kairo och Damaskus där
folkhopar skanderade ”död åt Israel, död åt judarna!”
och ledare för arabländerna som talade om den ”slut
liga uppgörelsen” med den judiska staten. Maj 1967
har nästan glömts bort i den segeryra som rådde i juni
1967.
Dessa två verklighetsuppfattningar har skapat två
sorters ståndpunkter bland judar, menar
Yossi Klein Halevi: maj ’67-juden, som
lever i väntan på nästa katastrof och
hela tiden ser existentiella hot och
så juni ’67-juden som segervisst
hävdar att Israel är starkt nog att
ge palestinierna en egen stat.
För författaren och skriben
ten Peter Beinart handlar sex
dagarskriget om en annan
slags förvandling – av den
judiska traditionen. Under
2000 år utvecklades
judendomen till en idé
tradition för de stats
lösa och maktlösa
och den innehåller
många fina princi
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per om rättvisa och hur vi ska förhålla oss till främlin
gen. När Israel nu har makten över ett annat folk testas
vår tradition, säger Peter Beinart.
YOSSI KLEIN HALEVI och PETER BEINART är två rös

ter i samtalet om Israel, som förs i det här numret av
Judisk Krönika. Tillsammans med bland andra författa
ren JONATHAN SAFRAN FOER, svensk Israel-Informa
tions tidigare generalsekreterare LISA ABRAMOWICZ,
den palestinska konstnären LARISSA SANSOUR, bosät
taren ELIAZ COHEN och de svenska familjerna ETTLINGER-FRAJND och ROKEM, som flyttade till Israel på
60- och 70-talet, beskriver dem livserfarenheter och vär
deringar som har präglat deras förhållande till landet.
Den judiska traditionen markerar det 50:e året genom
yovel – friåret. Konceptet introduceras i Tredje Mose
bok med ett poetiskt och cykliskt språk som betonar
själva räkningen: ”du skall låta det gå sju sabbatsår, sju
gånger sju år, så att tiden för de sju sabbatsåren blir
fyrtionio år… ”
Den portugisiske 1500-talsrabbinen, Isaac Abrava
nel, förklarar att vi räknar för att komma ihåg livets och
tidens dyrbarhet och för att skapa en känsla av brådska
som får oss att lära av varje dag, och noga välja vad vi
gör av vår tid.
Yovel tolkas som en slags biblisk återställningsknapp
för social och ekonomisk rättvisa. En samhällelig kor
rigering som erbjuder dem som är låsta i fattigdom
och förtryck eller – varför inte – politiska övertygelser,
chansen att börja om.
Det här numret handlar nästan uteslutande om sexda
garskriget och Israel. Varför?
För att det i grunden förändrade landet, dess befolkning
och relationen till omvärlden och judarna i diasporan.
Med yovel i åtanke hoppas jag att du som läsare ska
finna det berikande att med öppet sinne och nyfikenhet
ta till dig nya perspektiv och livsberättelser.
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