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Om Israel får en ny regjering vil det ikke bety store endringer for palestinerne. Men kanskje noen små. 

Israelske museskritt

en million russisktalende 
immigranter har kommet til 
Israel etter sammenbruddet 
av Sovjetunionen. De fleste er 
antisosialister, og mange 
stemmer på det ekstreme 
høyrepartiet til utenriksmi-
nister Liberman. 

En fjerde årsak er at den 
religiøse nasjonalismen har 
styrket seg. Dette skyldes 
både at orientalske jøder 
(Mizrahim), som utgjør over 
50 prosent av jødene i Israel 
og alltid har følt seg som 
mindreverdig gruppe, har 
støttet religiøse, nasjonalis-
tiske partier, og at ultra-orto-

dokse jøder er blitt mer 
politiske. De ultra-ortodokse 
krever nå at det Tredje 
Tempelet må gjenreises. 

Da Israel erobret Øst-Jerusa-
lem i 1967 sa ministeren for 
religiøse saker at spørsmålet 
om Det Tredje Tempelet var 
en sak bare Gud kunne 
bestemme. De ultra-ortodok-
se var da enige i dette. Nå har 
de skiftet standpunkt og 
krever at regjeringen skal ta 
ansvaret for å gjenreise 
Tempelet. Selv den forsiktige 
president Abbas sier at dette i 
så fall betyr religiøs krig.

Hvis Netanyahu-regjerin-
gen erstattes av en Arbeider-
parti/ Hatnuah-regjering vil 
ikke dette føre til noen 
avgjørende endringer for 
palestinerne. Men hvis 
regjeringsskifte kan hindre 
nye kriger og føre til at 
koloniseringspolitikken og 
raseringen av palestinske hus 
og eiendommer blir mindre 
aggressiv, vil det i dagens 
situasjon utgjøre en forskjell 
for både palestinere og 
befolkningen i Israel.

Peder Martin Lysestøl,
sosialøkonom og forfatter

lysestoe@online.no

ATMOSFÆRENS SUGERØR: Ved å la trærne eldes med verdighet 
vil vi fange mengder CO2, skriver Tormod Burkey.  
 FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Zero, ved Kåre Gunnar 
Fløystad, 12. februar, føyer 
seg til Klassekampen-jour-
nalist Alf Skjeseths  PR-
kampanje for den norske 
skogindustrien (7. februar). 
Zero vil heller ikke proble-
matisere skogindustriens, 
og dens støttespilleres, 
glansbildeversjon av å bytte 
ut alt mulig fossilt med 
biologisk-ba-
sert industri.

Skogindus-
triens model-
ler, kalkyler, 
rotasjonstider, 
etcetera er 
gearet for å 
tjene penger, 
ikke for å binde 
karbon. I enkleste instans 
vil det si at man hugger 
trærne når den prosentvise 
tilveksten er lik den avkast-
ningen man kan få i alterna-
tive investeringer. Det 
punktet samsvarer ikke med 
når man eventuelt skal 
hugge hvis man ønsker å 
binde opp mest mulig 
karbon for å vinne klima-
kampen, hvilket man må 
gjøre på kort sikt – før det 
blir umulig.

I regi av landbruksdeparte-
mentet og andre har vi for 
eksempel fått en storstilt 
sponsing av biodrivstoff 
verden over, uten at man har 

klart å overbevise oss om at 
fremstillingen av biodriv-
stoff ikke fører til større 
klimautslipp enn fossile 
drivstoff, i hvert fall på kort 
sikt (innen 20 til 200 år). I 
nordlige skoger innebærer 
dette å regne med utslipp fra 
jordsmonnet – hvor store 
deler av karbonet bundet i 
våre skoger befinner seg – 
som følger etter en hogst, 
men først og fremst å ta 
hensyn til at hogst fører til 
en lang periode hvor nye 
(små) trær ikke klarer å 
fange like mye CO2 som de 

store trærne 
ville ha gjort 
om de fikk stå.

Fordi vi histo-
risk har avsko-
get og forringet 
så enorme 
områder av det 
som tidligere 

var skog (for ikke å snakke 
om prærie, våtmarker, 
myrer, tareskoger, og ymse 
«biologiske pumper» i 
havdypet) har vi egentlig en 
enestående anledning, over 
de neste hundre årene, til å 
la trærne vokse, eldes med 
verdighet, mens de legger 
på seg og skogen suger opp 
enorme mengder CO2 fra vår 
overbelastede atmosfære. 

Å gjenskape en verden 
som ligner mer på den vi har 
mistet er en historisk 
mulighet som vi ikke bør la 
gå fra oss.

Tormod V. Burkey,
økolog

tvburkey@gmail.com

På gjengrodde stier

Vi har en 
enestå-
ende 

anledning til å la 
trærne vokse de 
neste hundre årene.

SKOG
Tormod V. Burkey

Det er jo strippestanga i norske 
medier, hvor journalistene svinger 
seg rundt stanga og gjør seg deilige 
for annonsører.

DN-journalist Eskil Engdal om 
reisejournalistikken, til Journalis-

ten 

Intet våben er stærkere over for 

ekstremismen end den hverdag, 
vi alle er en del af.

Leder i Politiken

Vi kan ikke regne med noen 
lønnsfest i år.

LO-leder Gerd Kristiansen

Når statsledere med 14 timers 
arbeidsdag har tid til risikable 
utenomekteskapelige forhold, så 
virker det absurd at norske 

småbarnsforeldre ikke skulle ha 
tid til sex.

Kaja Melsom i Dagbladet

Nynorsk er muligens mer av et 
kjærlighetsspråk enn bokmål.

Blogger Lorelou Desjardins i VG

Jeg tror jeg var målet for angre-
pet. Hvilket annet motiv kan det 
ha vært?

Kunstner Lars Vilks til AP

Klassekampen honorerer normalt ikke innsendt stoff. Innsenderens e-postadresse blir trykt med mindre innsenderen reserverer seg mot dette. 

OVERHØRT

MER DEBATT NESTE SIDE »

D
A

G
E

N
S

 L
Ø

V
Å

S


