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Religiøst fredsarbeid i Jerusalem
– i møte med vestlige kristne
YVONNE MARGARETHA WANG
Etter Den andre verdenskrig har det utviklet seg en god og
fruktbar dialog mellom jøder og vestlige kristne, spesielt på
grunn av den kristne interessen for den jødiske konteksten
bak Det nye testamentet. I møte mellom vestlige kristne og
palestinske kristne kan det derimot oppstå en del usikkerhet.
Palestinske kristne er ikke spesielt interesserte i den vestlige
jøde-kristne dialogen. Hvordan kan vi forstå dette på en
konstruktiv og empatisk måte?
Religiøst fredsarbeid er et viktig arbeid som har fått
stor oppmerksomhet i vår tid. Det finnes flere palestinskkristne fredsorganisasjoner i Israel og de palestinske selvstyreområdene.1 Det er likevel lite som tyder på at den gode dialogen
vi finner mellom vestlige kristne og jøder kan overføres direkte
til kristne palestinere.2
I denne artikkelen ønsker jeg å se nærmere på to
organisasjoner som begge er rettet mot palestinske kristne,
og begge hevder å arbeide for fred: Det dreier seg om Sabeel,
som er etablert av den kristne palestineren Naim Ateek, og
om Jerusalem Center for Jewish Christian Relations, etablert
av den jødiske israeleren Daniel Rossing. Artikkelen bygger på
forskningsmateriale fra mitt doktorgradsarbeid i årene 20072011.3 Artikkelen setter fokus på valg av strategi for fredsarbeid
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i lys av konfliktløsingsteori.
Jeg vil først avklare begrepet religiøst fredsarbeid og
videre utdype begrepets betydning ved hjelp av
konfliktløsningsteoretiske perspektiv. Deretter vil jeg presentere
og analysere de to nevnte organisasjonene. Hensikten bak
artikkelen er å skape større forståelse for det religionsmøte som
skjer mellom vestlige og palestinske kristne i dag og hvordan
vestlige kristne kan delta konstruktivt innen den pågående
diskursen for fred.
Jeg vil innledningsvis også oppklare bruken av to betegnelser
i denne artikkelen. Betegnelsen «Det hellige land» blir ofte brukt
om Israel og de palestinske selvstyreområdene i faglitteraturen
på grunn av at området rommer mange steder og områder som
anses som hellige for de tre abrahamittiske religionene på både
ulike og sammenfallende måter.4 Denne betegnelsen blir altså
brukt i denne artikkelen når det refereres til staten Israel og
de palestinske selvstyreområdene. Betegnelsene «palestinske
kristne» og «israelsk-arabiske kristne» er også kompleks og
skillet mellom de to handler ikke nødvendigvis bare om
statsborgerskap, men like mye om hvordan de identifiserer
seg selv som enten palestinere eller israelske arabere.5 Siden
den kristne organisasjonen Sabeel tydelig identifiserer seg som
palestinere, har jeg valgt å bruke denne betegnelsen her. Det
bør likevel understrekes at den israelske organisasjonen som
presenteres her både henvender seg til palestinske kristne og
israelsk-arabiske kristne.6
Konfliktløsninsgteori
Professor i religion, etnisitet og internasjonale konflikter,
David Little, og historieprofessor R. Scott Appleby definerer
begrepet religiøst fredsarbeid slik: det «… describe[s] the range
of activities performed by religious actors and institutions for
the purpose of resolving and transforming deadly conflict, with
the goal of building social relations and political institutions
characterized by an ethos of tolerance and nonviolence”.7 Med
utgangspunkt i denne definisjonen kan vi se at religiøst fredsarbeid knytter den religiøse og politiske sfæren sammen. I
følge Little og Appleby er dette en prosess som skal føre til en
strukturell reform, der tiltak som fremmer dannelsen av et sivilt
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lederskap som vil henvende seg til årsakene for konflikten og
etablere langsiktige praksiser og institusjoner som fremmer fred
og gode relasjoner i samfunnet.8 I følge Little og Appleby kan
religiøse ledere ha en viktig rolle i post-konflikt områder som
undervisere og institusjonsbyggere. Gjennom sin undervisning
kan de “... have a role to play during each of the stages of
conflict transformation, whether it be to sensitize a society to
inequities in the system; to foster the understanding and build
the skills of advocacy, conflict resolution, democracy or living
with diversity”.9 Som institusjonsbyggere kan religiøse ledere
utvikle strategier som utfordrer politisk og sosial urett, motivert
av sine religiøse tro.10 Little og Appleby påpeker videre at lokale
religiøse ledere kan ha stor framgang fordi de:
... (1) exhibit an intimate knowledge of the language and
culture of the peoples in conflict, (2) enjoy access to firsthand information about the conflict as it evolves; (3) possess
or draw upon political expertise, and (4) help to develop
and embrace a long-term vision of peace for the conflicted
society. These four characteristics of effective religious peace
builders may help religious leaders to bridge the gap that is
frequently the most relevant obstacle to a peace process; the
hermeneutical gap.11
I lys av denne forståelsen kan religiøst fredsarbeid spille en
viktig rolle både i områder der det er en pågående konflikt og
i områder der en nylig fredsavtale er inngått blant de politiske
lederne (såkalte post-konfliktområder).
Med utgangspunkt i denne definisjonen av religiøst fredsarbeid er det viktig å legge merke til to sentrale, men ulike
strategier innenfor fredsarbeid. Innenfor konfliktløsningsteori
er fredsarbeid et konsept som knytter seg til flere ulike perspektiv, men i vår sammenheng er det spesielt to av disse som er
relevante. For det første er det viktig å skille mellom kulturelt,
strukturelt og den politiske elitens fredsarbeid. Jamfør den
kjente boken, Contemporary Conflict Resolution, av professor
i konfliktløsning, Oliver Ramsbotham, professor i internasjonale relasjoner, Hugh Miall og professor i konfliktløsning, Tom
Woodhouse.12 Kulturelt fredsarbeid retter seg mot de sosiale
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relasjonene innenfor et samfunn. Strukturelt fredsarbeid er
derimot opptatt av å endre de institusjonene, som man mener
legitimerer konflikten.13 Elitens fredsarbeid er det arbeidet de
politiske lederne gjør gjennom f. eks. å inngå fredsavtaler. I
forhold til religiøst fredsarbeid er det de to første som er mest
sentrale. Selv om disse tre strategiene er ulike må det likevel
understrekes at de betraktes som gjensidig avhengig av hverandre.
Ramsbotham, Miall og Woodhouse, bruker begrepet conflict transformation som det dypeste nivået og endelige målet
innenfor fredsarbeid der alle de tre nevnte strategiene fungerer
gjensidig og konstruktivt: “… it implies a deep transformation
in the institutions and discourse that reproduce violence, as
well as in the conflict parties themselves and their relationship.
It corresponds to the underlying tasks of structural and cultural
peacebuidling.”14 Flere forskere har påpekt hvordan konflikter
er sosiale fenomen, som betyr at det er et dialektisk forhold
mellom mennesker og institusjonene eller de dominerende
diskursene som legitimerer konflikten. Dette forholdet kan
beskrives som et “cause-and-effect relationship which goes both
ways - from the people and the relationships to the conflict and
back to the people and relationships”.15 På denne måten må
fredsarbeid som ønsker å transformere konflikten forståes som
et prosess-orientert arbeid, der kulturell, strukturell og den
politiske elitens fredsarbeid gjensidig utfyller hverandre.
Et annet viktig perspektiv innenfor konfliktløsningsteori
som er relevant for oss her, er spørsmålet om det foreligger
en symmetrisk eller asymmetrisk konflikt. De fleste akademikere påpeker at det er en gjennomgående asymmetri i den
Israelsk-Palestinske konflikten,16 mellom en etablert stat og et
palestinsk folk der mange har bodd i flyktningeleir eller under
okkupasjon i flere tiår. På den annen side har en amerikansk
rabbiner og professor innen religiøst fredsarbeid, Marc Gopin,
påpekt hvordan begge folk er ofre selv om konflikten er asymmetrisk:
If we do not want to perpetuate this dance of death between
competing miseries, between suicide bombers and dysfunctional border guards, then we had better pay attention to
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alleviating the circumstances that create such psychologies
… Of course there is asymmetry! And justice demands greater attention to the latter’s needs. But conflict resolution and
simple compassion demand care for all of those people born
in misery who contribute actively to violence.17
På denne måten advarer Gopin mot en forenklet forståelse av
forholdet mellom partene i konflikten og ensidig empati med
en part.18
Følger vi Ramsbotham, Miall and Woodhouse videre, ser vi
hvordan de definer asymmetriske konflikter som konflikter
“between dissimilar parties such as between a majority and a
minority, an established government and a group of rebels”.19
Forskjellen mellom en symmetrisk og en asymmetrisk konflikt
er at hovedårsaken bak konflikten ikke er en spesiell uenighet, men heller ligger “… in the very structure of who they are
and the relationship between them”.20 Ramsbotham, Miall og
Woodhouse foreslår videre to viktige tilnærminger overfor
asymmetriske konflikter. Den første er å utfordre maktforholdet
gjennom demonstrasjoner og solidaritet med den svake part.
Den andre tilnærmingen er å styrke den svake parts posisjon.21
Med utgangspunkt i denne teoretiske bakgrunnen skal vi nå se
på to organisasjoner som på ulike måte engasjerer seg i religiøst
fredsarbeid med empati ovenfor palestinske kristne som en
minoritet.
Sabeel
Sabeel er en palestinsk kristen fredsorganisasjon som knytter
seg til utviklingen av palestinsk frigjøringsteologi ledet av Naim
Ateek. I 1989 utga Ateek en bok, som kan sies å danne grunnlaget for organisasjonens frigjøringsteologi:
It is my strong conviction that in response to the conflict,
the Church in Israel-Palestine is called to a two-dimensional
ministry, a prophetic and a peacemaking one. These roles
constitute a dual imperative for the Church, and should
be the focus of its strategy today. The prophetic imperative
directs that the Church should dare to analyze and interpret
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events theologically… With the peacemaking imperative, the
Church recognizes that it is called by God to be a catalyst of
peace and reconciliation.22
Etableringen av Sabeel med en egen palestinsk frigjøringsteologi var i følge Ateek en reaksjon på den første palestinske
intifadaen, men også et resultat av israelsk politikk etter 1967.23
Sabeel har sitt hovedsete i Jerusalem, men har også kontorer
i Betlehem, Nasaret og Ramallah.24 Sabeel ble spesielt kjent
internasjonalt gjennom sitt bidrag til utviklingen av Kairos
dokumentet (2009)25.
I følge Ateek fokuserer Sabeels arbeid på tre agendaer. Den
første er deres økumeniske arbeid med ulike kristne.26 Den
andre er å skape enhet mellom kristne og muslimske palestinere. Den tredje agendaen er å samarbeide med kristne, muslimer og jøder, som støtter saker relater til “justice and peace”.27
Motivasjonen for Sabeels arbeid kan kategoriseres i fem tema.
Hovedoppgaven er å utvikle en palestinsk frigjøringsteologi
som grunnlag for en ikke-voldelig motstandsbevegelse mot den
israelske okkupasjonen. Naim Ateek forklarer dette slik:
The message of Jesus acquires renewed relevance. His message of justice and liberation helps us focus on the inequalities and discrimination that are apparent within the society.
At the same time we need to consider the obstacles that
stand in the way of achieving a just peace in the political
realm.28
I følge Ateek meldte behovet seg for å utvikle en egen palestinsk frigjøringsteologi på grunn av den smerte de følte under
okkupasjonen og den voksende støtten til okkupanten fra vestlige kristne.29
De to neste teamene knytter seg noe sammen, men kan
skilles ved at det ene ønsker å utforme en spesiell land teologi,
mens den andre vil utforme en spesiell teologi om Jerusalem.
Når det gjelder landteologien, forklarer Ateek hvorfor det er
viktig å utvikle en egen palestinsk forståelse:
God is very much present to the people of this land and is
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continuously invoked by Jews, Muslims and Christians. It
often seems that each of our religions has created God in
its own image to serve its own needs; perhaps this is why it
seems that at times God is part of the problem rather than
the solution. How then can we speak of God and God’s
authentic word for us as we struggle for justice and peace?30
Tolkningen av Det hellige landet blir på denne måten sentral
i Ateeks skrifter som motsvar til jødisk og kristen sionistisk
tolkning.31 Ateek er opptatt av å motarbeide ekskluderende
tolkninger av landet til fordel for det han kaller en inkluderende kristen landteologi.32 I denne sammenheng retter han tydelig
kritikk mot alle former for sionistiske tendenser.33 For Ateek er
dette arbeidet avgjørende for at han skal kunne bevare sin tro:
Since the conflict in this part of the Middle East revolves
around the issue of the land – and since God and the Bible
have been used to justify the theft of the land – it is important to continue to study the Bible to discover if God and
the Bible are indeed a party to such injustice. Frankly, if the
passages used to create and support injustice compose the
heart of the biblical message regarding the land, most Palestinian Christians (and many others) would not want to have
anything to do with such a Bible or god.34
Ateek presenterer tekster fra Det nye testamentet, som han
mener demonstrer hvordan Det gamle testamentet blir misforstått av kristne.35 Når det gjelder den religiøse tolkningen
av Jerusalem, har Ateek samme målsetning, nemlig å finne en
inkluderende tolkning.36 I følge Ateek ligger tolkningsnøkkelen
for kristne i å lese Det gamle testamentet i lys av Det nye.37
Det fjerde teamet handler om å fremme forsoning. Her
hevder Ateek at Jesu ord ikke er mulig å etterleve. I stedet må
palestinerne forholde seg til «reconciliation through a human
paradigm».38 I det siste kapitlet i boken A Palestinian Christian
Cry for Reconciliation39 presenterer han seks steg som må tas
før endelig forsoning kan finne sted. I korte trekk omhandler
disse at den israelske okkupasjonen må opphøre, samt at israelerne må bekjenne sin skyld. Videre må en internasjonal kom-
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misjon etableres for å opprette rettferdighet for palestinerne.40
Det er først etter denne prosessen at tilgivelse og forsoning er
mulig og dialog relevant.41
Det femte teamet er å skape en konstruktiv visjon for framtiden. Ateek støtter en tostats-løsning, men ser det endelige
målet som en føderasjon av fire selvstendige stater – Palestina,
Israel, Libanon og Jordan.42 I en slik føderasjon mener han Jerusalem kunne være deres felles hovedstad “… in order to set it
free from political intrigues. Jerusalem would then be free from
any narrow exclusive claims and become God’s gift to not only
the people of the region but beyond to the billions of faithful
believers all over the world.”43
Sabeel samarbeider internasjonalt med en rekke kristne
organisasjoner,44 og har etablert flere såkalte “Sabeels venner” i
Nord Amerika, Canada,45 Storbritannia, Irland, Nederland, skandinaviske land, Frankrike, Tyskland,46 og Australia.47
Jerusalem Center for Jewish-Christian Relations
Jerusalem Center for Jewish-Christian Relations (JCJCR) er en
israelsk organisasjon som ble etablert i 2004 av en jøde for å
bedre forholdene mellom israelske jøder og palestinske eller
arabiske kristne. Organisasjonen har i dag både jødiske og
kristne ansatte. En hovedårsak til etableringen av JCJCR var at
de mener forholdet mellom jøder og kristen i dette området må
ta hensyn til hvordan jøder her fremstår som en majoritet og de
kristne som en minoritet:
For the first time in two millennia, an empowered Jewish
majority comes face-to-face with vulnerable Christian communities with a long history as minorities. The encounter
is complicated by the fact that the national identity of the
majority of local Christians is locked in conflict with the
national identity of the majority of Israeli Jews. Palestinian
Arab Christians and Israeli Jews are both engaged in a search
for a meaningful communal identity that takes into account a
mixture of historical, political, social, cultural, and religious
factors that are difficult to disentangle.48
På denne måten ønsker JCJCR å utvikle en ny type jøde-kristen
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dialog med røtter i den spesielle konteksten til dagens Jerusalem. I følge JCJCR er ikke dialogen mellom vestlige kristne og
jøder overførbar til den israelske og palestinske konteksten..49
Initiativet til å etablere denne organisasjonen ble tatt av den nå
avdøde direktøren Daniel Rossing, som etter 35 års statlig relatert arbeid med de kristne samfunnene hadde sett behovet for
en annen type dialog enn den vestlig inspirerte. Rossings tanker
utviklet seg tydelig på 1990-tallet da han skrev:
I have tried to make clear that I do not think that one should
try to impose the Western model on the unique historic-cultural context of this land and this society. The historic-cultural experience of the inhabitants of this land is as unique
as is the historic-cultural experience of the Western world,
and therefore it requires that we develop an equally unique
dialogue.50
Det er spesielt dynamikken og maktforholdet i dialogen mellom vestlige kristne og jøder, som Rossing mente ikke kan
adopteres til Det hellige land. Rossings argument var at vestlige
kristne representerte en majoritet i dialogen med den jødiske
minoritet, og kunne på denne måten utøve selvkritikk av kristendommens generelle holdninger ovenfor jøder i historien,
samt interesse for de jødiske røtter bak den kristne tro. Rossing
argumenterer for at denne dialogen er viktig, men ikke passende for den spesielle konteksten i Israel og de palestinske
selvstyreområdene. I Det hellige land der jødene er en majoritet
og de kristne innbyggerne en minoritet, er det de jødiske israelerne som må rekke ut en hånd til minoriteten, mente Rossing.
Rossing skrev videre at deres arbeid hovedsakelig bestod i å
undervise jøder om den historiske opprinnelse og det daglige
livet til den kristne minoritet.51
JCJCR er også opptatt av inkluderende tolkninger av religiøse
begrep. Ved flere anledninger fremholdt Rossing betydningen
av å bekjempe eksklusiv nasjonalisme i religionenes navn. Samtidig understreker JCJCR at de enkelte religiøse samfunnene må
få bevare sin partikularitet. I følge JCJCRs grunnlegger handler
ikke konflikten mellom israelere og palestinere om en «clash
of civilization»,52 men heller en konflikt mellom de som ser
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sin religiøse tradisjon som en motivasjon til ekstremisme og
fremmedgjøring og de som finner motivasjon i sin tro for å ta
ansvar og samarbeide interreligiøst.53
Arbeidet til JCJCR knytter seg hovedsakelig til å gjøre
historien til de ulike kristne samfunnene kjent for israelere:
… we must study in depth the particular historic experience
of the Christian communities in Holy Land. Israeli Jews are
familiar with some details of the history of Christianity in the
West, but know nothing about the radically different historic
experience of the local Christian communities.54
I følge Rossing er det helt grunnleggende at man forstår den
andres forståelse av hans eller hennes historie i denne regionen
og spesielt i Jerusalem. I en artikkel kalt In Between reflekterer
Rossing over det unike med Jerusalem for de religiøse samfunnene:
In many respects that which makes each community in
Jerusalem distinct and different is its unique memory of the
past. Jerusalem holds within it nearly 4,000 years of history.
No one can recall each and every detail of his individual life
history, let alone all the details of four millennia of history.
Our memories are by nature and necessity always selective.
What we choose to remember is what makes us distinct and
different. And so it is also with the diverse groups in Jerusalem; each group remembers and observes different milestones along the long time-line of Jerusalem. As one moves
about the city from community to community, you quickly
sense, not only that Jerusalem is a world in a city, but also
that you are traveling in an exhilarating time warp. In Jerusalem the centuries run concurrent rather than consecutive;
the passion for past and future eras impregnates the present
with meaning.55
I følge Rossing er derfor hensikten med å lære om den andre
å forstå den mening og betydning det har for den andre å bo
i Det hellige land og spesielt i Jerusalem. JCJCR har av denne
grunn utviklet en holistisk56 tilnærming til dialogen og fredsar-
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beidet sitt, der historisk, politisk og religiøs identitet blir respektert.57 JCJCR tror en slik helhetlig tilnærming er nødvendig
for å skape reell forandring.
Samtidig er JCJCR empatisk ovenfor den negative innflytelsen
konflikten har fått for spesielt de kristne samfunnene. For det
første påpeker JCJCR hvordan kristne i Det hellige land er en
minoritet både ovenfor israelske jøder og israelsk-palestinske
muslimer. I følge en ansatt ved JCJCR, Hana Bendcowsky, er
det vanskelig for dem å definere seg tydelig som enten israelere
eller palestinere. Spesielt utsatt mener hun kristne arabere med
israelsk statsborgerskap er, fordi de møter mistenksomhet fra
israelske jøder hvis de identifiserer seg med det palestinske
folk på Vestbredden eller i Gaza. Derfor ønsker de å stryke
de kristnes posisjon i Det hellige land, både kristne israelske
arabere og palestinske kristne.
JCJCR har hovedsakelig fire ulike aktiviteter. Før det første
utvikler de undervisningsmateriale, for det andre arrangerer
de dialog-grupper. For det tredje driver de informasjons arbeid
og for det fjerde støtter de forskning og rapportering som kan
være med på å forbedre forholdet mellom kristne og jøder i
denne regionen.
Analytisk tilnærming
I den analytiske tilnærmingen til forholdet mellom vestlige
kristne og palestinske kristne må forholdet mellom palestinske
kristne og israelere med hensyn til hvem som er minoritet
og majoritet avklares. Vestlige kristne utgjør selvfølgelig
en majoritet både i møte med jøder og palestinske kristne.
Palestinske kristne er på den annen side en minoritet, men kan
likevel i en allianse med vestlige kristne komme til å utgjøre en
majoritet ovenfor jøder58.
Utfra presentasjonen av Sabeel og Jerusalem Center for
Jewish Christian Relations kan vi se at begge organisasjonene
faller inn under Little og Applebys definisjon av religiøst
fredsarbeid. Sabeel støtter fremveksten av institusjonsbyggere
som kan utfordre politisk og sosial urett, og videre arbeide
for å få slutt på den militære okkupasjonen. Dette støtter
de gjennom ord og ikke-voldelige demonstrasjoner. JCJCR
forsøker på den andre side å etablere gode sosiale relasjoner
og toleranse. Begge organisasjonene står i den unike situasjon
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som Little og Appleby fremhever at de forstår språket og
kulturen, har førstehånds kunnskap og innehar en langsiktig
visjon om fred. Det er likevel JCJCR som spesielt retter seg mot
det Little og Appleby påpeker som den største utfordringen i
en fredsprosess: «to bridge … the hermeneutical gap».59 I denne
sammenheng opptrer JCJCR som representanter for en israelskjødisk majoritet, som rekker en hånd ut mot de israelsk-palestinske kristne som minoritet.
Vi ser at de to organisasjonene skiller seg fra hverandre
med hensyn til strategi. Mens Sabeel hovedsakelig er engasjert i strukturelt fredsarbeid, er JCJCR aktiv innenfor kulturelt
fredsarbeid. Følger vi Ramsbotham, Miall og Woodhouse, ser
vi at strukturelt og kulturelt fredsarbeid anses som gjensidig
avhengige størrelser for å fremme «conflict transformation».60
Begge disse strategiene er nødvendige utfra den forståelse at
de strukturelle ordningene kan skape konflikt og dårlige sosiale
forhold, som igjen påvirker de kulturelle relasjonene i konflikten. Sagt enkelt innebærer dette blant annet at frykten for
terror fører til strengere sikkerhetstiltak fra israelsk side, mens
strengere sikkerhatestiltak igjen fører til økt voldelig motstand
fra palestinsk side.61 Dette innebærer at det foreligger et behov
for å skape tillitt gjennom dialog mellom israelere og palestinere, som gjør at man våger gi slipp på noen av sikkerhetstiltakene. En slik prosess tydeliggjør behovet for både strukturelt
og kulturelt fredsarbeid. Denne prosessen er igjen avhengig
av at de formelle fredsavtalene fra elitens side foreligger. Men
en fredsavtale kan lett bli brutt hvis ikke de strukturelle og
kulturelle relasjonene styrkes. Dette forholdet bør være viktig
å forstå for vestlige kristne i møte med palestinske kristne.
Strukturelt fredsarbeid fører helst med seg en sterk kritikk
mot den andre part fordi den søker å endre på strukturelle
forhold. Når utenforstående møter dette arbeidet, bør de se
det samtidige behovet for kulturelt fredsarbeid. Vestlige kristne
som i empati med den ene eller andre part kun støtter den form
for fredsarbeid som en av partene gjør, motvirker negativt det
gjensidige behovet for kulturelt og strukturelt fredsarbeid som
er nødvendig for å transformere konflikten.
Vi kan også se utfra konfliktløsningsteorien tilknyttet
asymmetriske konflikter, at begge organisasjonene imøtekommer
de anbefalinger Ramsbotham, Miall og Woodhouse gir. Sabeel
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er tro mot seg selv som en kristen minoritet gjennom tydelig
– men ikke-voldelig motstand, mens JCJCJ som en majoritet
viser empati ovenfor de kristne samfunnene som minoritet og
søker å stryke deres posisjon ved å undervise, opprette dialog
og gi informasjon om deres historiske opprinnelse og daglige
liv. Likevel er det tydelige og delvis motstridende forskjeller
mellom disse to organisasjonene. Den mest grunnleggende
og betydeligste forskjellen ligger i at Sabeel mener en dialog
mellom israelske jøder og kristne palestinere er umulig før
en fredsavtale er inngått og israelerne er blitt stilt ovenfor en
internasjonal domstol. JCJCR på den annen side retter fokus
mot den kristne minoritet i Det hellige land og ønsker å stryke
deres posisjon i regionen gjennom dialog, undervisning av
israelske jøder og informasjonsarbeid.
Hvordan bør vestlige kristne forstå disse ulike tilnærmingene?
Et utgangspunkt kan være å betrakte Sabeel som en minoritet
som retter hard kritikk mot majoriteten. Innenfor den konteksten
er det forståelig at en minoritet velger å tydeliggjøre sin
utsatte posisjon og sine erfaringer. Et farlig moment i en slik
tilnærming er likevel den mulighet dette gir for å reprodusere
konflikten. Sabeel retter en hard kritikk mot Israel, som ikke
bør adopteres ukritisk av vestlige kristne. Dette gjelder for
eksempel hvordan Sabeel uttrykker at deres mål er enhet
mellom kristne og muslimer, uten tydelig å forklare hvilke
muslimske grupperinger de ønsker å skape enhet med.62 Sabeel
mener også at alle etterkommere etter palestinske flyktninger
har en rett til å returnere til Israel63 uten at de problematiserer
dette nærmere. Ateeks kritikk av landteologien i Det gamle
testamentet og alle former for sionisme, er også kritikkverdig.
kritikken av Det gamle testamentet vanskeliggjør det faktum
at Det nye testamentet bygger på Det gamle i kristendommen
og Det gamle tolkes i lys av Det nye. Sabeels kritikk synes å
stå nærmere en politisk tolkning enn en kristen.64 Sionismen
er en jødisk nasjonal bevegelse med mange ulike ideologiske
og religiøse retninger. Dette nyanserer ikke Ateek og dermed
kan han lett ende i en stigmatisering av sionismen som bryter
både med ytringsfriheten og religionsfriheten. Kritikken bør
rette seg mot ekstreme og eksklusive tolkninger og handlinger,
ikke moderate og inkluderende.65 Hvis vestlige kristne ukritisk
støtter alle meninger som Sabeel står for, er dette uheldig fordi
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det som nevnt kan reprodusere konflikten. Hvis det skjer, vil
fredsarbeidet være kontraproduktivt. Spesielt vanskelig blir det
når en minoritets røst blir hørt og brukt internasjonalt. Sammen
med kristne fra Vesten og den muslimske verden er ikke Sabeel
lengre en minoritet, men en majoritet ovenfor en liten jødisk
befolkning. Det bør skilles mellom utsagn brukt av en minoritet
og utsagn brukt av en majoritet. På den andre siden står
JCJCRs arbeid også i en utsatt posisjon, hvis de utelukkende vil
fremme dialog uten å ta hensyn til den reelle maktstruktur som
palestinske kristne opplever gjennom israelske sikkerhetstiltak.
Da står også deres arbeid i fare for å være kontraproduktivt.
Frykten for at en dialog som ikke tar opp det som palestinerne
erfarer som politisk og sosial urett, fører til en normalisering
av okkupasjonen har blitt påpekt blant flere palestinere og
arabiske land de siste tretti årene.66 I møte mellom vestlige
og palestinske kristne bør disse faremomentene bak ensidig
kulturelt eller ensidig strukturelt fredsarbeid være tydelig
forstått.
Utgangspunktet for denne artikkelen er å skape forståelse i
det møtet som skjer mellom vestlig kristne og de forhold som
råder i det religiøse fredsarbeidet mellom jøder og kristne i Det
hellige land. Artikkelen understreker betydningen av å skille
mellom strukturelt og kulturelt fredsarbeid, samtidig som disse
strategiene betraktes som gjensidig avhengige. Jeg har videre
påpekt at minoritets- og majoritetsbegrepene er kontekstuelle
begreper og at man derfor bør skille mellom utsagn som brukes
av en minoritet i opposisjon, og når argumentasjonen tas opp
av en majoritet. Artikkelen argumenterer for at det er viktig
for internasjonale aktører å se hvordan deres engasjement
kan endre dette forholdet mellom minoritet og majoritet. Det
er derfor viktig å understreke at vestlige kristne ikke er en
minoritet, men en majoritet i forhold til jøder. Artikkelen støtter
derfor at man fortsetter dialogen, og verdsetter de palestinske
kristnes nærvær i området og viser empati ovenfor deres
situasjon. Vestlige kristne kan utvikle dialogen om den jødiske
kontekst bak Det nye testamentet, til en interesse for å forstå
den historiske utviklingen av de kristne samfunn som lever der
i dag. Artikkelen oppfordrer vestlige kristne til å støtte jøder og
kristne i Det hellige land i det gjensidig avhengige strukturelle
og kulturelle fredsarbeidet.
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Summary:
Religious Peace Work in Jerusalem –
and Its Encounter with Western Christians
This paper explores Western Christians’ encounter with different strategies taken in religious peace work in Jerusalem. As
a case study the paper presents two religious organizations
engaged in peacebuilding among Christians in Jerusalem and
explores different strategies utilized. The first organization is
Sabeel, which represent the Christian minority. The second
organization is Jerusalem Center for Jewish Christian Relations,
which represent the Israeli Jewish majority. A central issue of
the relations between minorities and majorities changes when
Western Christians give their support to one kind of strategy
(the Palestinian) and condemn the other (the Jewish), turning
the Christians into a majority. The paper further argues that
each strategy isolated possesses a danger of going wrong, at
the same time as each strategy is vital as a parallel process
along with the other strategy – to achieve the goal of conflict
transformation.

