
38 Nyheter a
Torsdag 14. november 2019

Palestinsk politiker om skolebok-
kritikk: Viktig å ivareta kulturarv
Kristoffer Rønneberg

– Barna våre lærer mye 
også på vei til og fra 
skolen i et okkupert 
land, sier den  
palestinske viseutdan-
ningsministeren.

–D et er mange mis- 
forståelser når det 
gjelder utdanningen 
i Palestina!

Basri Saleh er  
viseutdanningsminister i de palestinske 
områdene. Han er opprørt over diskusjo-
nen om innholdet i skolebøkene han har 
ansvaret for å lage.

Tirsdag kunne Aftenposten fortelle at 
pensum i de palestinske skolebøkene har 
utviklet seg i en retning som mange  
kritikere oppfatter som problematisk. 

Referanser til fredsprosesser er fjernet 
samtidig som hellig krig og martyrdøden 
blir løftet frem som noe positivt. Staten 
Israel er bokstavelig talt fjernet fra kartet.

Informasjonen om innholdet i det nye 
pensum er publisert i en rapport fra den 
israelske organisasjonen Impact-se, som 
tidligere er blitt kritisert for å være selek-
tive i utvalget av eksempler de henter fra 
de palestinske skolebøkene. 

– Tatt ut av sin sammenheng
Viseutdanningsminister Saleh er blant dem 
som kritiserer metodene til Impact-se. 

– For det første inkluderer de ting som 
senere er blitt fjernet fra skolebøkene. For 
det andre viser de frem ting fra skole-
bøkene helt ut av sammenhengen de står 
i, sier han.

Rapporten fra Impact-se inneholder 100 
eksempler på det organisasjonen mener 
er problematisk innhold i de palestinske 
skolebøkene. Saleh vil ikke gå nærmere 
inn på hvilke konkrete eksempler han  
mener er fjernet fra pensum eller som er 
tatt ut av sammenheng. 

Elektroniske versjoner av skolebøkene 
ligger tilgjengelig på nettsidene til  
palestinske utdanningsmyndigheter. Da 
Aftenposten tok en stikkprøve av noen av 
eksemplene, fant vi dem fortsatt i de elek-
troniske utgavene som ligger ute på nett.

To eksempler: 
• Diktet «Rød tirsdag», som blant annet 

inneholder strofen «den fremste beløn-
ningen er å være martyr», står fortsatt i 
lærebøkene til 11.-klassinger.

• En illustrasjon som lærer bort  
Newtons andre lov ved å vise til kraften i 
en sprettert som skytes mot «sionistiske 
okkupanter», er fortsatt å finne i lærebø-
kene som brukes i 7. klasse.
– Er dette en god illustrasjon, Dr.  
Saleh?

– Du må huske på at vi faktisk er under 
okkupasjon. Barna våre vokser opp i et 
beleiret land. Hver dag er en lidelse for 
barna våre, sier viseutdanningsministe-
ren. 

Han legger til: 

Palestinske skolebarn i Hebron på Vestbredden xpasserer en israelsk soldat. Foto: Ariel Schalit, AP/NTB scanpix

– Husk at palestinske barn også lærer 
mye på vei til og fra skolen. De blir trakas-
sert av soldater på sjekkpunkter og av bo-
settere på Vestbredden. De blir utsatt for 
forskjellsbehandling. Dette er ikke et godt 
miljø for å sikre fredelig sameksistens.

Saleh er likevel tydelig på at han ønsker 
en dialog med Norge og andre giverland 
for å sikre et godt pensum i samsvar med 
FNs retningslinjer. 

– Vi ønsker å utstyre våre barn med den 
kompetansen de trenger for å være  
konkurransedyktige som voksne i  
regionen. Vi prøver hele tiden å forbedre 
skolebøkene, men det er også viktig at vi 
ivaretar vår egen kulturarv, sier han.

Norske politikere vil revurdere støtten
Norge bidrar med 55 millioner kroner i 
året til palestinske utdanningsmyndig-
heter. Bistanden økte i år fra 40 millioner 
i året, til tross for at norske myndigheter 
i flere år har vært klar over utviklingen i 
innholdet i de palestinske skolebøkene. 

Nå ønsker flere norske stortingspoliti-
kere å revurdere den norske støtten.  
Anniken Huitfeldt (Ap), som leder utenriks-
og forsvarskomiteen, har bedt om en  
redegjørelse fra utenriksminister Ine Erik-
sen Søreide for å få større klarhet i hva 
norske myndigheter gjør for å sikre en  
forbedring i de palestinske skolebøkene.
Se også leder, side 2
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Det er vanskelig å ta selvkritikk 
mens man gir andre skylden
Meninger • side 3

Politiet tror 
eksplosjon 
var avledning 
før drap
Først en eksplosjon. Deretter 
ble to 15-åringer skutt  
i Malmö. I år er 78 personer 
skutt og drept i Sverige.

Nyheter • side 10–11

Store sjakk-
aktører tar 
sporten til en 
ny tidsalder
Kjente sjakkprofiler vil ta 
sporten til nye, digitale 
flater. Der kan det ligge  
store penger.

Sport • side 38–39

Dette er  
Norges mest 
populære 
arbeidsgivere
Daniel Aasen Andersen (30) 
landet drømmejobben hos 
Google, landets mest popu- 
lære blant IT-utdannede.  

Nyheter • side 16–17

President-
valget i 2020: 
Trump kan 
vinne igjen 
– med færre 
stemmer
Donald Trump ligger 
langt bak de fremste 
demokratiske utfordrerne 
på målingene, men 
resultatene i vippestatene 
kan avgjøre i hans favør.

Nyheter • side 18–19
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EU-skepsis. I palestinske skolebøker forherliges jihad,  
og staten Israel eksisterer ikke. Mens EU anbefaler å holde  

tilbake støtte til palestinske utdanningsmyndigheter,  
øker Norge sin årlige støtte til 55 millioner kroner.

Norge støtter  
skolepensum som 

fremmer jihad

Hvor kraftig er 
en sprettert? 
Slik lærer 
palestinske 
skolebarn om 
fysikk.

Tirsdag 
12. november 

2019
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UDI omgjør 
utvisnings-
vedtak mot 
småbarnsmor
Mahsa Aghabararian skulle 
sendes ut av Norge og skilles 
fra datteren (6 mnd.) som 
hun ennå ammer. 
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Aftenposten tirsdag


