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1.0 Innledning 

Fullbyrdelsen av Theodor Herzels sionistiske visjon fra 1896 om en jødisk stat, ”Den jødiske 

stat”, gikk i oppfyllelse i 1948. Det skjedde tre år etter avsløringene om at nærmere 6 000 000 

av Europas jøder hadde blitt drept i nazistenes utryddelsesleirer. Overgrepene mot det jødiske 

folk i Europa i årene 1933-1945, som hovedsakelig skjedde i Tyskland og i de tyskokkuperte 

territorium var bygget på antisemittisme, en voksende europeisk nasjonalisme og nazistisk 

ideologi rettet mot jøder. Det kan likevel være en viss urettferdighet i å gi tysk nasjonalisme 

det totale ansvaret for den type antisemittisme som hadde utviklet seg i Europa og Midtøsten.  

Antisemittismen i Europa bevitnes gjennom økt forfølgelser mot jøder i Russland etter 

tsarmordet i 1881 og Dreyfussaken i Frankrike i 1895, og i Midtøsten økte antisemittismen i 

omfang etter som den jødiske emigrasjonen til Palestina skjøt fart tidlig på 1900-tallet. Etter 

Den første verdenskrig overtok Storbritannia store deler av Midtøsten som mandatområde. 

Britene fremstod som jødenes støttespillere, men de skiftet side på 1930-tallet av frykt for en 

militær allianse mellom arabere og nazityskland. Storbritannia taklet ikke konfliktene mellom 

arabere og jøder etter Den andre verdenskrig og overlot mandatet Palestina til FN i 1947. I 

mai 1948 var de nye stormaktene Sovjetunionen og USA blitt jødenes beste støttespillere. 

 

1.1 Problemstilling med hypotese 

Min problemstilling er dermed følgende: Finnes det noen tydelig årsakssammenheng 

mellom den politiske utviklingen i Europa og Midtøsten i perioden 1880-1948 og 

etableringen av staten Israel i Palestina den 14. mai 1948? 

Hypotesen er at de forfølgelser som jødene ble utsatt for i perioden 1880-1948 viste at 

det var utbredt antisemittisme i Europa og Midtøsten, og sionistene hadde tilsynelatende rett i 

sin påstand om at når jødene utgjorde en minoritetsgruppe i samfunnet da ble de utsatt for 

undertrykkelse. Krigen 1914-1918 endret de maktpolitiske forhold i Europa og Midtøsten, og 

gjennom Balfourerklæringen av 1917 hadde britene lovet jødene et nasjonalhjem i Palestina. 

Den første grunnstein var dermed lagt for å virkeliggjøre Herzels teori om den jødiske stat. 

For å finne svar på problemstillingen ser jeg først på spirende jødisk nasjonalisme på 

1880-tallet, samt på jødenes bosettingsmønster i Europa og Midtøsten i årene 1880-1948. 

Deretter ser jeg på den sionistiske bevegelse i perioden 1896-1917 og på grunnlaget for 

Balfourerklæringen av 1917, samt på britenes politikk som mandatstyrer i Palestina i årene 

1920-1947. Til sist tar jeg for meg forholdene til Europas jøder under nazismen i årene 1933-

1945 og FNs ståsted, samt arbeidet for en jødisk statsdannelse i perioden 1945-1948.  
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2.0 Spirende jødisk nasjonalisme på 1880-tallet 

Hos de jøder som anså nasjonalstatfølelsen som religiøs, lå ikke det jødiske folks hjemland i 

Europa, for de hadde sett for seg et Eretz Israel i Midtøsten bygd opp som en jødisk 

nasjonalstat.
1
 Det er vel også sannsynlig at det var hos de mest undertrykte jødene i tsarriket 

at de religiøse historiske årsaksfaktorer fant grobunn, og gjennom jødiske oppkjøp av jord i 

Palestina skulle det sikres grunn til bosetting av jøder i det nye Israel.
2
 Det er religiøse 

forestillinger, helt fra før det babylonske fangenskapet 597-539 f.Kr., som ligger bak den 

jødiske tradisjon om at de er det utvalgte folk og at deres skjebne ligger i Guds hender.  

I 1882 ble den første organiserte utvandring av jøder fra Øst-Europa til Palestina 

realisert. Bak dette prosjektet sto organisasjonen ”Jakobs hus! Kom, la oss vandre”,
3
 som var 

opptatt av å påvirke unge jøder til å vandre til Palestina. Av de 100 personene som startet på 

denne lange vandringen mot Palestina, var det kun 14 som nådde frem til bestemmelsesstedet. 

Denne utvandringen av jøder fra Øst-Europa kan ha stått som inspirasjon for de ulike jødiske 

organisasjonene som i 1884 dannet forbundet Hibbat Zion.
4
 Det var i hovedsak jøder fra 

Romania og Russland som da forlot sine hjemland, og disse kan ha vært inspirert av Hibbat 

Zion sin første leder, Leon Pinsker, som i 1882 hadde skrevet en bok hvor han tok for seg den 

gryende antisemittismen i Russland i kjølvannet av mordet på tsar Aleksander.
5
 Pinsker hadde 

sterke teorier om at det måtte skapes et jødisk territorium hvor det også var jødisk styre.
6
 

 

2.1 Jødisk bosetting og nye etableringer i Europa og Midtøsten 1880-1948 

Russifiseringen av jøder, som medførte at jødene skulle tvangstilpasses i det russiske 

samfunn, skapte også en ny emigrantgruppe fra Europa til Amerika. I 1880 skjøt den russiske 

emigrasjonen av jøder til for fullt, og i tidsrommet 1880-1914 emigrerte mer enn 2 000 000 

russiske jøder til USA, 200 000 til Storbritannia og 60 000 til Palestina.
7
 I 1880 bodde 24 000 

jøder i Palestina
8
 av en totalbefolkning på 450 000.

9
 Dermed kan det stilles spørsmål om 

konfliktsituasjoner var uunngåelige mellom etablerte palestinerne og innvandrerne. Blant de 

som muliggjorde jødiske etableringer i Palestina var mangemillionæren baron Rothschild.
10

  

Tabellen på side 5 viser at det i 1919 bodde til sammen cirka 150 000 jøder i Irak, 

Palestina og Syria, og i tillegg var det i perioden 1882-1920 også etablerte jødiske bosettinger 

i Arabia (Saudi-Arabia), Egypt og Iran. I Europa var de største jødiske miljøene konsentrert i 

det russiske imperiet som da også dekket mesteparten av det nåværende Øst-Europa. Innen 

Det osmanske rike med en overordnet muslimsk kultur ble jøder sett på som en underordnet 

rase og utsatt for hån og overgrep, og endog med blodige forfølgelser som i Syria i 1840.
11
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Den jødiske befolkning i Midtøsten og Europa i perioden 1910-1945 

 

Land/Årstall 1910/1911*) 1919/1920/1921**) 1939/1940***) 1945***) 

Palestina 90 000 70 000  384 078 600 000 

Irak-Syria-

Libanon 

 80 000   

Arabia-Egypt   90 000   

Iran   30 000   

Norge 1 045 1 000 1 700 938 

Danmark  5 947 7 800 7 740 

Sverige 3 484 3 500   

Finland  1 500 2 000 1 993 

Storbritannia  250 000   

Frankrike 100 000 150 000  350 000 272 680 

Nederland 106 000  140 000 40 000 

Belgia  10 000 65 700 36 800 

Luxemburg   3 500 1 550 

Sveits 19 000    

Spania-Portugal  5 000   

Italia  45 000 44 500 36 820 

Tyskland 615 000 550 000 566 000 425 000 

Østerrike  200 000 185 000 135 000 

Tsjekkoslovakia   360 000 207 260 58 110 

Jugoslavia   100 000 78 000 14 700 

Ungarn 907 000 400 000 825 000 256 000 

Romania 250 000 834 000 609 000 322 000 

Bulgaria  45 000 50 000 50 000 

Hellas  120 000 77 380 10 380 

Det osmanske 

rike/Tyrkia  

225 000 ****)  75 000 *****) 75 000 ******)  

Estland  8 000 4 500 2 500 

Latvia  65 000 91 500 20 000 

Litauen  600 000 168 000 25 000 

Polen  3 300 000 3 300 000  300 000 

Russland-

Ukraina/ 

Sovjetunionen 

4 345 000 *******) 3 475 000 3 020 000 1 920 000 
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*) Antall jødiske innbyggere omfatter de angitte land med unntak av Det osmanske rike og Russland/Ukraina 

(Blangstrup, Chr.: Salmonsens Konversations Leksikon, Bind XIII, MCMXXII, s. 312-315).  

**) Antall jødiske innbyggere omfatter de angitte land med unntak av Tyrkia (Blangstrup, Chr.: Salmonsens 

Konversations Leksikon, Bind XIII, MCMXXII, s. 313 og 315). 

***) Antall jødiske innbyggere omfatter de angitte land med unntak av Palestina (hvor tellingene er fra 1936 og 

1947) og Tyrkia (Lorenz, Einhart: Veien mot Holocaust, 2003, s. 140). 

****) Antatt beregningsgrunnlag som gjelder tellingen av den jødiske befolkning innen Det osmanske rike i 

1910/1911, og omfatter dermed den jødiske befolkning i den del av Midtøsten som da var en del av dette 

imperiet med unntak av Palestina. Transjordan var en del av Palestina frem til 1921(Gilbert: The Routledge 

Atlas of the Arab-Israeli conflikt, Eighth edition, 2005, s. 8).  

*****) Tellingen gjelder jødisk bosetting innenfor Tyrkias grenser i 1919 etter oppløsningen av imperiet 

(Blangstrup, Chr.: Salmonsens Konversations Leksikon, Bind XIII, MCMXXII, s. 315).  

******) Tellingen omfatter jøder i Tyrkia (Bacon: The illustrated Atlas of Jewish civilization, 2003, s. 161). 

*******) Tellingen er utført rundt 1900, og den jødiske befolkning i Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen 

er registrert under Russland (Bacon: The illustrated Atlas of Jewish civilization, 2003, s. 151og 153). 

 

Kildene til herværende oppsett over den jødiske befolkning i Europa og Midtøsten er av praktiske grunner atskilt 

fra øvrige kilder. Tabellens oppsett, som krevde omfattende gjennomgang av mye materiell, gir en oversikt over 

utviklingen i den jødiske bosetting i Europa og Midtøsten så langt det ut fra de kilder som er benyttet har vært 

mulig å finne tallmateriale.  

 

Når det gjelder tabellen på side 5 er det spesielt to forhold som må kommenteres ut over det 

som der fremkommer. Det første er de store variasjonene i antall jøder i Ungarn og Romania i 

perioden 1910-1940, noe som i hovedsak skyldes grensereguleringer mellom de to landene.
12

 

I tillegg kom mottak av jødiske flyktninger fra Sovjetunionen etter 1921 og fra Tyskland etter 

1933. Det andre er at det i Sovjetunionen skjedde store forfølgelser rettet mot jøder under og 

etter borgerkrigen i årene 1917-1921,
13

 og videre under Stalins terrorregime på 1930-tallet. 

Særlig fremtredende kommunistiske jøder i opposisjon, som blant annet Leon Trotsky,
14

 ble 

av Stalin sett på som en reell trussel mot det da etablerte sovjetiske politiske lederskap. 

Beregningsgrunnlaget for tabellen vedrørende Midtøsten i årene 1919/1920 er basert 

på antatte bosatte jøder i det kommende britisk-franske mandatområde. Det er også en viss 

usikkerhet for tallmaterialet i de nye statene som ble etablert i Øst-Europa etter Den første 

verdenskrig. Den store nedgangen i antall jøder i Europa i perioden mellom 1939/1940 og 

1945 skyldes først og fremst den endelige løsning av jødespørsmålet som Nazi-Tyskland 

gjennomførte gjennom den omfattende jødeutryddelsen Holocaust. (Se kapittelet: Europas 

jøder i Nazismens grep 1933-1945). 
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2.2 Theodor Herzl og den sionistiske bevegelse 1896-1917 

Da ungareren Theodor Herzl (1860-1904) skrev boken ”Den jødiske stat” i 1896, var dette 

begynnelsen til slutten for det jødiske eksil som hadde vart siden år 70 e. Kr.
15

 Herzl lanserte 

en teori om en jødisk stat hvor de som folkegruppe kunne leve i et samfunnssystem uten frykt 

for forfølgelser og overgrep som følge av egen kultur, tro og tradisjon. Herzl var journalist og 

dekket Dreyfussaken i Frankrike i 1894,
16

 hvor den fransk jødiske offiseren Alfred Dreyfus 

ble dømt for spionasje til fordel for Tyskland.
17

 Dommen bygde på rasefordommer og falske 

anklager, og det var dermed en feilaktig domsslutning som skjedde i den franske stat. Dreyfus 

ble offentlig degradert i 1895, men det var mange protester mot den da grove jødehetsen som 

skjedde i offentlig regi. Det ble derfor ny rettssak mot Dreyfus, og han ble frikjent i 1904.
18

 I 

saken mot Dreyfus fikk Herzl bevis for at det også forekom antisemittisme i Vest-Europa.  

 

 

 

Theodor Herzl kan betraktes som sionismens far. Året etter at han hadde skrevet ”Den jødiske stat” arrangerte 

han den første sionistkongress, hvor det ble fattet vedtak om programmet for en jødisk palestinsk stat i Det 

osmanske riket (Bilde: Aschehougs Verdenshistorie, Bind 12, Vesten erobrer verden, 1870-1914, 1986, s. 133). 

 

”Den jødiske stat” var en moderne utgave av et tidsbilde for å sette seg inn i jødiske spørsmål. 

Herzl tilhørte det jødiske miljøet i Wien, og for å fremme sionistenes sak valgte han å være 

realist. I dette tilfellet betydde det at Herzl valgte som strategi å satse på samarbeid med 

ledende antisemitter, men med det ene formål å fremme sionistenes sak. Herzl anså da at de 

antisemittiske lederne ville bli hans venner i en realpolitisk målestokk, for de hadde det felles 

mål om å få jødene ut av Europa.
19

 Det kan dermed se ut til at Herzl mente at ved bred 

kontakt med Europas ledende politikere ville det oppnås sammenfallende målsettinger.    
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Herzl var også mannen bak den første sionistkongress i 1897, hvor han hadde som formål å 

samle alle sionistene i en politisk pågående organisasjon med den oppsiktsvekkende plan om 

at Palestina skulle bli tildelt jødene av en internasjonal overenskomst.
20

 Herzl brydde seg lite 

om jødisk religion og rett, men samtidig så han at det ikke måtte oppstå konflikter mellom 

den politiske og religiøse fløyen som kunne skape unødig splid og dermed svekke veien mot 

det endelige målet.
21

 Herzl var på mange måter den fødte ledertypen. Han var nærmest en 

politisk messias, men ikke en religiøs messias, som skulle befri jødene fra deres åk. Herzels 

visjon om den jødiske stat bygde på en politisk basert sionisme, som vil si at jødene som 

etnisk gruppe bygde sin egen stat uten å vente på det bibelske løfte om Messias gjenkomst. Ut 

fra denne visjon oppstod det en kollisjon med religiøse jøder som bygde på trostolkninger.
22

  

Rundt århundreskifte raste den politiske kampen mellom kolonimaktene på det 

sterkeste om å sikre seg mest mulig innflytelse utenom Europa. Herzl visste å utnytte denne 

situasjonen, og han ønsket Tyskland som sin første alliansepartner. I 1898 var Herzl hos 

keiser Wilhelm II. i Berlin for å garantere for tysk innflytelse i Midtøsten dersom keiseren 

ønsket å støtte en jødisk statsdannelse i Palestina.
23

 Dette var noe problematisk for tyskerne 

som hadde nære forbindelser til Det osmanske rike, og keiseren avslo dermed Herzels ønske. 

Etter å han gitt store bestikkelser til osmanske embetsmenn oppnådde Herzl direkte kontakt 

med sultanen, men til sultanen hadde Herzl lovet mer økonomisk støtte enn det som jødiske 

finansmenn ville yte og dermed var denne forbindelsen ikke lenger aktuell som alliert.
24

 Herzl 

følte seg sveket av både tyskerne og osmanerne, og dermed var neste akt i spillet om Palestina 

et faktum. Herzl ville spille stormaktene ut mot hverandre, men som følge av Dreyfussaken 

stolte han ikke på franskmennene, og henvendte seg derfor i 1902 til Storbritannia. I London 

var det stor forståelse for Herzel og sionistene, men ikke for en jødisk statsdannelse i 

Palestina. Britene var trolig uroet over å få en ny statsdannelse i umiddelbar nærhet av den 

viktige Suezkanalen, og tilbydde sionistene et landområde i Øst-Afrika som jødisk koloni.
25

 

Sionistene takket nei til Øst-Afrika tilbudet, for i den jødiske tradisjon var de Guds utvalgte 

folk og Gud selv hadde gitt dem løfte om land i Palestina gjennom stamfaren Abraham.
26

 

Det brøt ut storkrig i Europa i 1914 mellom Frankrike, Russland, Storbritannia og 

Serbia i allianse mot Tyskland, Østerrike-Ungarn og fra 1916 med støtte fra Bulgaria og Det 

osmanske rike.
27

 Krigen gav jødene muligheten til bygge en politisk allianse med britene, noe 

som sionistene kunne spille på. Jødene hadde blitt sviktet av tyskerne og osmanerne, men hos 

britene hadde de vunnet en viss forståelse. Nå gjaldt det for sionistene å nytte kontakten med 

London på en slik måte at britene oppfattet jødene som deres allierte og støttespillere.  
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2.3 Balfourerklæringen av 1917 

Jødiske ledere kjente nok til krigens gang, og hvilke strategiske problemer Storbritannia stod 

overfor. Den av krigsaktørene som oppnådde støtte fra USA, hadde den beste mulighet for å 

oppnå seier. I en verdenskrig hvor tilgangen på nytt materiell og flere soldater var av høyeste 

prioritet ville høyst sannsynlig en militær allianse med USA være avgjørende. Jødene og 

deres støttespillere i London nyttet denne gitte situasjonen til de grader som det var mulig, og 

fremhevet overfor britene at det ville være god propaganda med en ordlyd om et eget jødisk 

hjem i Palestina overfor mektige jøder i Washington med politisk innflytelse.
28

  

USAs nøytralitet som varte inntil 2. april 1917 var trolig en gavepakke til de jødiske 

forhandlerne i London, som noen måneder senere fikk gjennombrudd i London for dannelsen 

av en jødisk stat i Midtøsten. Det har visstnok ikke fremkommet noen avklaring vedrørende 

spekulasjonene om det virkelig var jødisk innflytelse i Washington som bidro til å få USA 

med i krigen på britisk side på det tidspunkt som var størst fordelaktig for sionistene. Britene 

hadde også et annet og muligens større problem i Europa, og det var den politiske utviklingen 

i Russland. Det kan ikke påstås å være noen kopling mellom jødiske ledere i Vest-Europa og 

fremtredende jøder i det politiske urolige Russland, men det kan ikke utelukkes, for kun fem 

dager før Lenin tok makten i Russland oppnådde jødene sine til da største politiske seire.
29

 

 Sionistledelsen i London hadde oppnådd resultater, for gjennom Balfourerklæringen 

av 2. november 1917 gjorde Storbritannia innrømmelser til jødene om retten til et jødisk 

nasjonalhjem i Palestina.
30

 Denne erklæringen kunne bli svært problematisk for britene, for 

den kolliderte med Hussein-McMahon avtalen av 1915 hvor britene garanterte araberne 

råderetten over et større område av Palestina.
31

 Araberne fikk løfte om britisk hjelp til 

uavhengighet dersom de støttet Storbritannias kamp mot osmanerne. Denne avtalen overholdt 

araberne og sammen med britiske soldater befridde de deler av Midtøsten fra Det osmanske 

rikets herredømme.
32

 Men bak ryggen på både araberne og jøder kom Sykes-Picot-avtalen i 

1916 hvor briter og franskmenn delte store deler av Midtøsten mellom seg. Ut fra denne 

avtalen ble det gått opp grenser mellen de nye statene i regionen. Frankrike ble tildelt Libanon 

og Syria, mens britene selv skulle kontrollere Irak og Palestina.
33

  

 Med Balfourerklæringen som en realitet hadde britene i løpet av en toårsperiode satt 

opp tre selvmotsigende politiske avtaler, en med araberne, en med Frankrike og en med 

jødene. Det kan ut fra innholdet i avtalene se ut til at regjeringen i London hadde oversett 

hvilke konsekvenser en slik politikk kunne føre til på sikt. Britene holdt løfte til jødene, for da 

mandatet ble en realitet i 1920, var Balfourerklæringen en del av mandatteksten.
34
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Europeiske jøder i krigstjeneste 1914-1918. Det er oppgitt to sett med tall for hvert aktuelt land, hvor det øverste 

tallet oppgir hvor mang av landets jøder som deltok i krigen mens det nederste tallet oppgir hvor mange jøder 

som falt i krigstjeneste (Bacon: The illustrated Atlas of Jewish civilization, 2003, s. 119). 

 

2.4 Jødene i Palestina under britisk mandatstyre 1920-1947 

Det osmanske riket gikk som sine forbundsfeller Tyskland og Østerrike/Ungarn tapende ut av 

Den første verdenskrig. Dette medførte en oppdeling av Det osmanske riket i de seks landene 

Tyrkia, Libanon, Syria, Palestina, Transjordan og Irak. I tillegg oppstod statsdannelsene 

Jemen og Saudi Arabia. Selv om krigen var over så resulterte dette ikke i full suverenitet for 

de nye frie landområdene, for i Midtøsten var det fra 1918 kun Tyrkia, Iran (Persia), Saudi 

Arabia og Jemen som hadde full suverenitet. Seiersmaktene Frankrike og Storbritannia hadde 

tatt kontrollen over resten av Midtøsten.
35

  

Formelt sett var det Folkeforbundet som hadde overtatt det administrative avsvaret for 

de tapte osmanske områdene og innførte deretter mandatstyre. Frankrike og Storbritannia 

ønsket seg protektorater som igjen bygget på et kolonialistisk system, men USA sa nei til 

kolonisering. Frankrike og Storbritannia fikk beholde områdene i Midtøsten som mandater, 

men med det mål at område på sikt skulle oppnå selvstendighet. Mandatmakten ble også 

pålagt å rapportere til Folkeforbundet om utviklingen i området. USA valgte å stå utenfor 

Folkeforbundet, og dette svekket nok organisasjonens evne som maktpolitisk aktør.
36
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Det skulle tidlig vise seg at britenes løfte til arabere og jøder skulle bli vanskelig å overholde, 

men regjeringen i London hadde gitt jødene et fortrinn som avtalepartner i og med at jødene 

gjennom Balfourerklæringen var sikret et hjemland i Palestina. Men for å unngå vesentlige 

problemer med den arabiske befolkning utgav britene i 1922 et dokument som omtales som 

”Churchill-hvitboken”. Her ble det lagt utkast til den videre britiske politikken i Palestina, og 

hvor det uttrykkelig ble anført at ”erklæringen ikke forutsetter at Palestina som helhet skal 

omdannes til et jødisk nasjonalt hjem, men at et slikt hjem skal opprettes i Palestina”.
37

 Det 

som gjorde denne teksten komplisert, var i hovedsak britenes overkjøring av araberne i deres 

løfte til jødene om et hjem. En egen jødisk stat eller et jødisk hjem i Palestina ville på alle 

mulige måter kollidere med en egen stat for den arabiske befolkning, som araberne var blitt 

lovet allerede i 1915. Det som etter ”Churchill-hvitboken” ble enda mer uklart, var om 

Balfourerklæringen gav jødene rett til et hjem eller et hjemland i Palestina. Palestinaaraberne 

ble nærmest sjokkert over hva britene hadde avtalt med jødene og det anså de som et svik mot 

avtalen som sikret araberne frihet i eget hjemland.
38

  

Både arabere og jøder hadde stilt ufravikelige krav til Storbritannia og Folkeforbundet 

i og med at begge parter, ut fra hver sin avtale med britene, fastholdt at de som folkegruppe 

hadde krav på Palestina. ”Churchill-hvitboken” av 1922 ble ikke et fundament for å minske 

motsetninger mellom arabere og jøder. Først i 1936, da den jødiske del av befolkningen 

utgjorde 384 078 innbyggere,
39

 aksepterte grupper av jøder en arabisk befolkning innenfor en 

jødisk stat. Men araberne aksepterte fremdeles ikke en løsning som inkluderte et jødisk hjem i 

Palestina,
40

 og dermed var palestinaproblemet fremdeles uløst. 

De første store konfliktene i Palestina handlet om jødisk emigrasjon til regionen og om 

jødiske jordoppkjøp fra araberne. Her kom den sionistiske politikken inn, for sionistene visste 

at en etnisk jødisk stat fordret folk og territorium. En jødisk stat ville ikke kunne styre en stor 

muslimsk og kristen befolkning, der hvor jødene var i mindretall. 

Britene støttet jødene ved å akseptere jødisk innvandring og bosetting i Palestina, og 

dermed klarte ikke den etablerte palestinske, muslimske og kristne befolkning å demme opp 

for den jødiske etableringen. Jødene samarbeidet også med det tyske naziregime om jødisk 

utvandring fra Tyskland til Palestina, og motytelsen til tyskerne var solid jødisk kapital til 

dekning av tyske eksportvarer til Palestina. Samarbeidet med Tyskland i perioden 1933-1939 

førte til at rundt 50 000 jøder emigrerte til Palestina.
41

 Samarbeidet var både økonomisk og 

politisk betonet, for det lå i avtalen at jødisk kapital skulle være med å fremme tysk eksport til 

det jødiske samfunnet i Palestina. Fra en annen side sett var nok dette samarbeidet en torn i 
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øynene på britene, som var skeptiske til tyske fremstøt i deres interesseområde. Et nært 

økonomisk samarbeid mellom Tyskland og fremtredende jøder i Palestina kunne på sikt føre 

til tyske politiske fremstøt i Midtøsten og forstyrre det britiske hegemoni i regionen.
42

 

Til tross for restriksjoner klarte ikke britene å hindre jødisk emigrasjon til Palestina, 

men på 1930-tallet hadde britiske myndigheter høyst sannsynlig oppnådd å utvikle et krassere 

forhold mellom araberne og jødene. Lite ante nok britene da at de selv også skulle bli offer for 

både den arabiske og jødiske frustrasjon.  I årene 1936-1938 toppet stridighetene seg mellom 

de ulike etniske miljøer i Palestina, og som følge av misnøye mot mandatmakten ble det drept 

både arabere, briter og jøder. Dokumentasjonen viser at araberne stod for de fleste drapene.
43

 

Jødene var dog ikke samstemte i mål og virkemidler for å oppnå suverenitet over 

Palestina, for i 1923 dannet noen høyreorienterte sionister en militant gruppe under ledelse av 

Vladimir Jabotinsky. De høyreorienterte sionistene omtales gjerne som revisjonister hvis mål 

var å opprette en jødisk stat basert på nasjonalisme. Dette skulle skje i et helt annet tempo enn 

den forsiktige fremferden som Jabotinsky mente at den sionistiske venstresiden benyttet 

overfor araberne og britene. For å vise ytterligere slagkraft mot arabere og britene etablerte de 

høyreorienterte sionistene kommandogruppen Irgun i 1931, som skulle forsvare ”Det jødiske 

nasjonalhjemmet” ved å angripe fiendtlige mål.
44

 Jabotinsky var blant de sionister som gikk 

hardt ut mot avtalen med nazityskland av 1933 om koblingen mellom jødisk kapital og tysk 

eksport av varer til Palestina, og han oppfordret jødene til ikke å handle med Tyskland.
45

  

Den britiske politikken førte også til at arabisk nasjonalisme bredde mer om seg, og 

dette var i en tid som det bygget seg opp til ny konflikt mellom stormaktene i Europa. I et 

Europa hvor de tyske nazister høylytt ville utvikle et etnisk system hvor det ikke var plass til 

jøder. En konfliktsituasjon i Europa mellom alliansepartnerne Frankrike og Storbritannia mot 

Tyskland kunne raskt spre seg til Midtøsten, og det som kan ha uroet britene enda mer, var 

ikkeangrepspakten mellom Sovjetunionen og Tyskland fra august 1939.
46

 Britene ville helst 

ikke provosere araberne, men da araberne foreslo et selvstendig Palestina samt å forkaste 

innholdet i Balfourerklæringen om jødenes rett til nasjonalt hjem, da sa Storbritannia nei.
47

 

Under Den andre verdenskrig hadde britene store problemer med å takle de militante 

gruppene som på en eller annen måte arbeidet for et selvstendig Palestina. For å tilfredsstille 

arabiske ledere gikk britene til det skritt at de nektet jøder adgang til Palestina, noe som fikk 

dramatiske konsekvenser for både britene og jødene da flyktningskipet ”Struma” sank i 

Svartehavet med 769 jøder om bord. Tragedien skjedde etter at skipet hadde forlatt Istanbul 

hvor jødene hadde fått avslag på visum til Palestina. Sionistiske høyreorienterte grupper nyttet 
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denne hendelsen til å søke støtte i den jødiske befolkning for starten på en frigjøringskrig mot 

britene.
48

 Frigjøringsorganisasjonene Irgun og Stern, hvis handlinger ble fordømt av de 

sionistiske lederne, hadde ansvaret for drapene på mer enn 300 briter i Palestina i tidsrommet 

1944-1948.
49

 Terroren var et svar på britenes politiske provosering overfor jødene. Det var 

også interne motsetninger mellom høyre- og venstresiden innen sionismen. Disse interne 

konfliktene førte til at Ben Gurion og venstresiden angav medlemmer av Irgun til britene, og 

flere hundre høyreorienterte sionister ble arrestert og noen av dem ble også henrettet.
50

 

 

 

 

Det britiske mandatet Palestina 1920-1947. Kartet viser områder for både arabiske voldshandlinger mot jøder, 

som i Safad og Hebron og jødiske terrorhandlinger mot britiske interesser, som ved Kong David Hotell (Bacon: 

The illustrated Atlas of Jewish civilization, 2003, s. 188). 

Mandatet Palestina 

1920-1947 
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2.5 Europas jøder i Nazismens grep 1933-1945 

Den 30. januar 1933 ble på en måte jødenes skjebnedag i Europa, for da ble nazilederen Adolf 

Hitler innsatt som ny tysk rikskansler,
51

 og Tyskland forlot Folkeforbundet.
52

 Hitler var ikke 

sen om å sette fokus på den endelige løsning i jødespørsmålet. Allerede fra 1. april 1933, som 

var den første dag med planmessige forfølgelse av jøder, var det innen den tyske 

nasjonalsosialistiske bevegelse motstand mot denne avskyelige form for fremferd overfor 

jøder i Tyskland.
53

 Men med årene hjernevasket Hitler størsteparten av tyskerne til å se på seg 

selv som tilhørere av den ypperste germanske rase, og hjernevaskingen av det tyske folk 

nådde sitt første klimaks under Krystallnatten 9. november 1938. Staten hadde da gjennom 

forordninger akseptert uinnskrenket vold mot jøder og jødisk eiendom, hvor jøder ble arrestert 

eller henrettet uten lov og dom, boliger, synagoger og jødenes hellige bøker ble brent.
54

 Dette 

var den første organiserte terrorbølge fra myndighetenes side mot de tyske jøder. Hitlers 

grunnleggende syn på jødene som folk var at han oppfattet jødene som selve det onde.
55

 Hos 

Hitler lå det også religiøs fanatisme ut fra den generelle mytiske oppfatning av jøden som 

Guds utvalgte folk. Denne bibelske beskrivelse av jøden kolliderte med Hitlers bilde av seg 

selv som fyrsten og leder for et herrefolk hvis hensikt var å legge grunnlaget for en 

nasjonalsosialistisk verden med seg selv som fører. I sin streben etter å bli verdensleder gikk 

Adolf Hitler så langt at han før Den andre verdenskrig var et faktum innrømmet at bak 

stormaktene Frankrike, USA og Storbritannia stod jødene, og at den endelige kampen om det 

politiske verdensherredømme ville stå mellom jøder og tyskere. I dette farlige 

stormannsspillet fikk Hitler delvis støtte av den katolske kirke som trengte en synlig fiende.
56

  

Det kan vel neppe være tvil om at Europa utenfor Tyskland ikke var kjent med Hitlers 

løsninger på jødespørsmålet før 1939, for det kunne nærmest ikke hemmeligholdes innen 

Tyskland at deres store fører hadde utpekt jøden som et anti-menneske.
57

. I 1933 var de første 

konsentrasjonsleirene i Tyskland et faktum, men det var ikke jøder som i begynnelsen 

dominerte blant de innsatte. Leirene var først og fremst anstalter for politiske avvikere som 

sosialdemokrater og liberale, men også kritiske jødiske journalister ble anbrakt der.
58

 Disse 

journalistene må høyst sannsynlig ha skrevet avisartikler, kronikker eller annet som gjorde 

dem til fiender av det nasjonalsosialistiske Tyskland, og selv om dette ikke til vanlig var 

lesestoff for den britiske regjering, er det vanskelig å tolke det dit hen at den britiske 

ambassade i Berlin ikke kjente til noe av dette materiellet. Under den forutsetning at de tyske 

konsentrasjonsleirene på en eller annen måte var kjent for den politiske ledelsen i London, så 

valgte den britiske regjering likevel å følge en politikk som vanskeliggjorde for tyske jøder å 



I VÅRE FORFEDRES FOTSPOR 

ANTISEMITTISME OG SIONISME. DRØMMEN OM DET NYE ISRAEL I PALESTINA 

© KARL ARNT SKARPEID 15 

få innreise til Palestina. Ved å sette jødenes sikkerhet i et mer nazifisert Europa opp mot den 

konsekvens som økt jødisk innvandring til Palestina kunne ha medført, ser det ut som om 

britene valgte å etterkomme arabiske krav av frykt for større opprør i hele Midtøsten. Slike 

opprør og en eventuell allianse mellom araberne og nazityskland kunne også ha utløst 

omfattende angrep mot mer ubeskyttede jøder i Palestina og ellers i Midtøsten.  

Særlig bittert må det ha vært for de rundt 207 000 tsjekkiske jødene da britene gav 

Hitler aksept for at deres fedreland Tsjekkoslovakia ble oppløst og Böhmen, Mähren og 

Slovakia ble innlemmet i Tyskland.
59

 Sett fra et jødisk synspunkt kan dette ha blitt oppfattet 

som dobbelt britisk svik, først i Palestina og deretter i Tsjekkoslovakia. De jøder som hadde 

overlevde Hitlers konsentrasjonsleirer, visste høyst sannsynlig i 1945 at omtrent 150 000 

tsjekkiske jøder ble offer for Holocaust.
60

 Det er udiskutabelt at Holocaust var nazityskland 

sitt ansvar, men når det gjelder de europeiske jøders skjebne, bør man også vektlegge den 

britiske og franske naivitet overfor det tyske regimet før september 1939.  

Sommeren 1937 ble konsentrasjonsleiren Buchenwald åpnet, som var en leir for alle 

typer avvikere i det stortyske rike, og østerrikske jøder var blant de første av Europas jøder 

som ble deportert dit. Etter at krigen var et faktum ble Buchenwald en sentral leir for fanger 

fra de okkuperte landene, og hvor polakkene dominerte. Grunnen til at Buchenwald trekkes 

frem som leir, var at den for Europas jøder ble mer enn en arbeidsleir. I 1944 ble flere tusen 

jøder flyttet fra Buchenwald til Auschwitz, men da tyskerne rømte Auschwitz, ble de fleste 

gjenlevende jøder sendt tilbake til Buchenwald hvor de ble utsatt for groteske medisinske 

eksperimenter.
61

 Det er vanskelig i å finne den totale oversikt i hvor groteske disse 

eksperimentene var, men de skal visstnok være blant de verste som verden da hadde sett.  

Det kan være vitnebeskrivelser fra konsentrasjonsleirene, som eksempel fra 

Buchenwald, som ble nyttet som bevis for at jøder ikke kan leve i et samfunn hvor de er i 

mindretall uten at de blir utsatt for mer eller mindre groteske overgrep. Hendelsene fra 

konsentrasjonsleirene og utryddelsen av maksimum 5 860 000 av Europas jøder under Hitlers 

styre i Tyskland,
62

 fikk nok øynene opp for mang en europeer om at jødene trengte et trygt 

hjemland. Det var under Vannsee-konferansen i 1942 at den tyske naziledelsen gjorde det 

offisielle vedtaket om den endelige løsning av jødeproblemet i Europa. I vedtaket het det at 

alle jøder i de tyskkontrollerte landene skulle sendes til arbeids- og tilintetgjørelseleire i Polen 

og Tyskland.
63

 Det påfallende er at dette vedtaket kom det året da Tyskland stod sterkest 

under hele krigen, og det skal ikke sees bort i fra at Hitlers nære medarbeidere ikke ville gå ut 

med den endelige plan for de europeiske jødene før Tyskland var på den mest seiersikre.  
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Mer enn 4 500 000 av de drepte jødene under Europas nazivelde kom fra Sovjetunionen, 

Polen og Ungarn.
64

 I Polen gjorde en stor gruppe unge jøder i Warszawas getto oppstand i 

1943, og på tross av utmattelse og sult klarte de å holde stand mot tyskerne i underkant av en 

måned. De hadde håpet på hjelp utenfra, men verken Storbritannia eller Sovjetunionen viste 

tegn til å bistå.
65

 I det fascistiske Italia som i 1939 hadde en jødisk befolkning på 44 500 var 

det kun 7 680 som ble offer for utryddelsen. Av de land med færrest jøder som blant annet i 

Norge, hvor det i 1939 bodde 1 700 jøder, var det 762 jøder av i alt 1 340 nordmenn som døde 

i konsentrasjonsleirene.
66

 Sammen med det tyske Gestapo var de norske nazistene så effektive 

i sin tjeneste i arrestasjoner av jøder at det oppstod transportproblemer når fangene skulle 

deporteres til Tyskland. Men norske jøder hadde også støttespillere, og det samme hadde 

jødene i Danmark. Dermed klarte flere hundre norske og danske jøder å komme seg i 

sikkerhet i det nøytrale Sverige. I begynnelsen av januar 1945 var det mer enn 91 500 

flyktninger i Sverige fra Nord-Europa, hvorav jødene utgjorde en stor andel.
67

 Av Danmarks 

7 800 jøder i 1939 var det kun 60 som døde under Holocaust.
68

 Ser man på bildet når det 

gjelder forholdene for jøder i Danmark og Norge er det nok fremdeles flere uløste spørsmål 

om hvorfor det var så mange norske jøder i forhold til danske jøder som ble offer for den 

nazistiske rasehygiene. Med henblikk på jødenes situasjon i Norge kan det ha oppstått en 

form for kollektiv skyldfølelse i den norske befolkning etter at krigen var slutt.  

Det tyder på at de allierte visste om hva som foregikk mot jøder i nazityskland og i de 

tyskokkuperte områdene, for det kom etterretninger fra dem som klarte å rømme fra de tyske 

konsentrasjonsleirene. Britiske styresmakter kjente høyst sannsynligvis til hva som foregikk i 

gettoen i Warszawa i 1943, for dette skal de ha fått informasjon om fra organisasjonen Jewish 

Agency.
69

  Når det særlig fokuseres på Storbritannia er det ut fra det forhold at da de stengte 

grensene i Palestina for jødisk innvandring, så rammet dette i hovedsak jøder fra Øst-Europa. 

Europeiske jøder gjorde også en stor innsats på alliert side i krigføringen mot 

nazistene. I årene 1942-1944 var det egne aktive jødiske motstandsgrupper i Sovjetunionen, 

og i alt deltok 500 000 sovjetiske jøder i den store fedrelandskrigen hvorav 20 000 av dem 

falt. I Polen kjempet 150 000 jøder mot tyskerne og av disse falt 33 000, og 60 000 britiske 

jøder stilte til krigstjeneste.
70

 Når jødene i disse tre statene fremheves, er det for å vise at til 

tross for problemer enten med eller i hjemlandet så valgte de å kjempe på hjemlandets side. 

Jøder som hadde gjort aktiv krigstjeneste for de allierte under Den andre Verdenskrig hadde 

dermed hatt gode muligheter til å tilegne seg kvalifikasjoner som de også kunne dra nytte av 

under etableringen av staten Israel, og i de kommende krigene mot araberne.  
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2.6 FNs ståsted og arbeidet for en jødisk statsdannelse i Palestina 1945-1948 

Etter krigens slutt i 1945 var Storbritannia ikke lenger den dominerende stormakten i Europa, 

for krigen hadde kostet britene betydelige resurstap. Dette og den situasjon at Sovjetunionen 

og USA var de virkelige seierherrene reduserte den britiske internasjonale innflytelse. Britene 

maktet ikke lenger å bruke store nok ressurser på å opprettholde den administrative kontrollen 

i Palestina, og derfor overlot Storbritannia mandatet Palestina til FN. Frankrike hadde allerede 

i 1944 måtte innrømme selvstendighet til mandatterritoriene Libanon og Syria, og dette var i 

tråd med den arabiske politikken om å svekke mandatmaktene.
71

 

Det jødiske rådet Jewish Agency fremmet i august 1946 en to-statsløsning for deling 

av Palestina i en arabisk og en jødisk stat, men det var ikke denne landarealfordelingen til 

løsning som ble lagt frem den 29. november 1947 da FNs generalforsamling vedtok en 

resolusjon om en delingsplan for Palestina i en jødisk og en palestinsk stat. Jødene kunne 

akseptere et landområde for jøder og et for arabere, men resolusjonen om at det også skulle 

opprettes en jødisk stat ble ikke akseptert av araberne.
72

 Resolusjonen var kun en anbefaling, 

for en to-statsløsning var ikke juridisk bindende uten vedtak i sikkerhetsrådet. Forutsetningen 

for at planen skulle bli godkjent var at både araberne og jødene aksepterte en to-statsløsning, 

eller at de to statene ble opprettet ved hjelp av maktbruk fra FNs side. Under avstemningen i 

FN stod de nordiske land, Sovjetunionen og USA skulder ved skulder, men selv press fra 

USA fikk ikke britene til å stemme for en arabisk og en jødisk stat.
73

 

I 1947 bodde det rundt 1 500 000 innbyggere i Palestina, derav 900 000 arabere og 

600 000 jøder.
74

 Jødene var blitt tilbudt 55 prosent av landarealet i Palestina som egen stat, 

men den jødiske befolkning eide kun 10 prosent av det samme arealet. Dette kan være årsaken 

til at enkelte medlemmer av FN ønsket å sende en internasjonal politistyrke til Palestina for å 

hindre voldsepisoder. For med utgangspunkt i at araberne var i stort flertall og måtte 

tvangsflyttes så kunne det lett utvikle seg til storkonflikter i området. Dette ville kunne påføre 

den sivile jødiske befolkning betydelige lidelser, og det mindre enn tre år etter Holocaust. En 

slik ulykke over et helt folk kunne ikke verdenssamfunnet akseptere, og nå var det særlig den 

politiske ledelsen i USA som viste storsympati for jødenes sak, men jødene fikk også 

sympatier fra kommunistregimet i Moskva. Stalin hadde ikke tidligere vært jødenes beste 

venn, men nå endret han kurs, og det i en tid da det begynte å utvikle seg til et kjøligere 

forhold mellom Sovjetunionen på den ene siden og deres tidlige europeiske allierte og USA 

på den andre siden. Konflikten mellom arabere, briter og jøder i Palestina var i ferd med å bli 

en del av et begynnende konfliktbilde mellom de allierte seiersmaktene.  
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Jødene hadde ikke mer tid å gi verdenssamfunnet, og den 14. mai 1948 ble staten Israel 

proklamert av Ben Gurion. I samme sekund kom krigserklæringen fra araberstatene, men den 

nye jødiske staten i Palestina fikk få timer etter statsdannelsen aksept av Sovjetunionen og 

USA.
75

 Selv om araberne burde ha hatt betydelige mer ressurser enn jødene, ble resultatet av 

krigen at Israel gjorde store erobringer av arabisk landområde.  

Det må kunne spekuleres i hvordan jødene tre år etter verdenskrigens slutt klarte å 

stable på bena et politisk regime, og det er vanskelig å se denne utviklingen uten at det må ha 

kommet støtte utenfra. Etter den russiske revolusjonen i 1917 hadde flere av de fremtredene 

sovjeterne vært jøder, men mange av disse ble offer for Stalins utrenskninger på 1930-tallet,
76

 

og det grunnet i Stalins sykelige frykt for politiske rivaler. Under Stalin ble antisemittismen 

forsterket i Sovjetunionen og jødene ble betraktet nærmest som fiender av den sovjetiske 

staten. I 1928 opprettet Stalin et jødisk nasjonalt distrikt i Sibir på grensen til Mandsjuria, og i 

1934 het dette området Det jødiske autonome område, Birobidsjan.
77

 Stalin ønsket altså ikke, 

som Hitler, å likvidere den jødiske befolkning, men han ville bruke jødene som buffere for å 

fremme industrialiseringen av Sibir samt å øke den sovjetiske tilstedeværelsen i 

grenseområdene mot sørøst. Kan det derfor også sees på som at Stalin hadde et behov for 

jødene som buffere i Midtøsten i 1948, i det tomrommet som britene etterlot seg, for mange 

jøder var inspirert av den sosialistiske tankeorden om kollektiver, i Israel kalt Kibbutzer. 

Stalins støtte kan i så fall tolkes dit hen at han så for seg et fremtidig sosialistisk Israel i 

Midtøsten. En annen og vel så betydelig del som kan sees på angående Stalins støtte til jødene 

er den store heltedåden som flere sovjetrusiske jøder viste under den store fedrelandskrigen i 

perioden 1941-1944.
78

 

Når det gjaldt USA sin støtte til Israel som egen stat, er det særlig to hovedelementer 

som kommer inn. For det første fremmet USA krav allerede etter krigen i 1918 om at det 

området som ble det senere britiske mandatet Palestina ikke skulle være en britisk koloni eller 

protektorat, men et mandat som skulle tilpasses selvstendighet. For det andre hadde USA 

under krigen 1939-1945 blitt velinformert om utryddelsen av Europas jøder, og disse grufulle 

etterretninger ble bevist og dokumentert da amerikanske soldater frigjorde deler av Tyskland. 

I USA lot den politiske ledelsen seg overtale til at jødene måtte ha sin egen nasjonalstat, noe 

som kan skyldes at de jødiske miljøer i USA også hadde sikret seg posisjoner i samfunnet. En 

av de fremste jødiske representantene som var i Washington for å legge press på USA var 

Chaim Weizmann,
79

 som var president i den internasjonale sionistorganisasjon. Weizmann 

hadde vært leder for den sionistiske delegasjonen ved fredsforhandlingene i Paris i 1919.
80
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3.0 Konklusjon 

I den innledende hypotesen til konklusjon satte jeg fokus på de forfølgelser som jødene i 

Europa og Midtøsten ble utsatt for i årene 1880-1948. Disse hendelsene viste at det var en 

utbredt antisemittisme, og særlig i Europa. Verdenskrigen 1914-1918 var et påfallende skille i 

utviklingen, for etter 1918 endret de maktpolitiske forhold i Europa og Midtøsten seg. 

Storbritannia, som inntil 1914 hadde vært klodens mest dominerende stormakt, var betydelig 

svekket og de hadde behov for nye allierte i Midtøsten. Jødene hadde dårlige erfaringer med 

franskmenn, osmanere, russere og tyskere, men de fant sympati i Storbritannia. Gjennom 

Balfourerklæringen av 1917 hadde britene lovet jødene et nasjonalhjem i Palestina, og 

sammen med britene skulle arabere og jøder befri Palestina og det øvrige Midtøsten fra 

osmanerne. Dermed var den første grunnstein lagt for å virkeliggjøre Theodor Herzels teori 

om den jødiske stat.  

 Da det nye europakartet ble tegnet etter at Den andre verdenskrig var slutt, ble det ikke 

avsatt plass til en jødisk stat i Europa, for jødene var allerede ved britisk hjelp sikret et hjem i 

Palestina. Løfte om det jødiske hjemmet ble en del av mandatteksten i 1920, men teksten lå 

samtidig som kilden til en vedvarende konflikt, for britene hadde i 1915 lovet araberne det 

samme landområde. Britenes satsing på to indre fiender som allierte i kampen mot osmanerne 

var høyst sannsynlig totalt mislykket siden arabere og jøder til stadighet var i tottene på 

hverandre. Jødene følte seg sveket av sin nye allierte, og bedre ble det ikke da Storbritannia 

stengte grensene til Palestina for jødiske innvandring da nazismen blomstret i Tyskland fra 

midten av 1930-tallet.  

 Da Den andre verdenskrig brøt ut i Europa i 1939, hadde nazifiseringen allerede nådd 

Tsjekkoslovakia og Østerrike. Jøder fra disse landene hadde tidlig blitt kjent med Hitlers 

begynnende rasehygiene og hans påstand om at jøden var et ikke-menneske, men en parasitt i 

Europa. Etter at tallmaterialet i Europas konsentrasjonsleirer var gjennomgått ble det 

dokument at nærmere 6 000 000 jøder hadde blitt offer for Hitlers hygienepolitikk.  

Jødenes situasjon i Europa og Midtøsten i årene 1880-1948, og særlig i Europa i årene 

1939-1945, viste at sionistene tilsynelatende hadde rett i sin påstand om at når jødene utgjorde 

en minoritetsgruppe i samfunnet, ble de utsatt for undertrykkelse. Dersom jeg legger disse 

momenter som grunnlag for min konklusjon, da vil den innledende hypotesen etter min 

vurdering stemme. Jeg mener dermed å ha påvist at det er en tydelig årsakssammenheng 

mellom den politiske utviklingen i Europa og Midtøsten og etableringen av staten Israel. I et 

samfunnssystem med økende antisemittisme var nok den jødiske statsdannelsen uunngåelig.  
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