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Skolebøker skaper fiende bilder
av virkeligheten. Begge pensum-
tradisjonene har vært kilde til 
konflikt, sier hun. 

Helter og skurker. Som ek-
sempel illustrerer Sletteland 
hvordan krig blir glorifisert hos 
begge parter. Mens palestinske 
skolebøker romantiserer mar-
tyrene, omtaler israelske skole-
bøker generaler i det israelske 
forsvaret som «nasjonale hel-
ter». Krigene Israel har deltatt 
i blir også fremstilt gjennom et 
seiersnarrativ.

– Begge partene anser den an-
des fremstilling som veldig fi-
endtlig, sier hun.

De kolliderende narrativene 
bidrar til å skape gjensidig mis-
tillit, forklarer Midtøsten-ek-
sperten. 

Også i faktiske, historiske 

hendelser kan virkeligheten 
være svært ulikt fremstilt. Mens 
israelerne forteller at palesti-
nerne reiste frivillig fra Israel 
i 1948, forteller den palestinske 
versjonen at de var tvunget 
til å flykte. På grunn av de uli-
ke historiske tolkningene har 
israelerne og palestinerne også 
ulike kart av hvor landegren-
sene går.

Rammer barna. Slik lærer 
barna å opprettholde konflik-
ten, understreker Sletteland. 
De vokser opp med to separate 
virkelighetsbilder som er fundert 
på mistillit til den andre parten.

– Det er veldig provoserende 
både for barn og voksne når man 
hører den andre parten snakke ut 
fra et annet narrativ. Det fram-
står som en løgn, sier hun.

Pensum

 Y Forskningsinstituttet  
Impact kartlegger innholdet  
i skolemateriell fra Midt
østen.

 Y De konkluderer med at 
nye palestinske lærebøker  
er mer radikale enn før  
i sin fremstilling av Israel.

 Y En annen rapport fra  
Impact sier at israelsk skole
materiell har «blitt betydelig 
bedre» i sin fremstilling  
av palestinerne.

 Y FNs hjelpeorganisasjon for 
palestinske flyktninger skal 
ha planer om å endre lære
planene ved sine skoler på 
Vestbredden og i Gaza.
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Ligner virkeLigheten: Tegningen er fra en av de nye lærebøkene for 
palestinske skolebarn. Den viser en tom pult og et skilt med navnet til et 
barn som har blitt drept. Tegningen ligner bildet til venstre. Foto: Skjermdump 

skoLebarn i dekning: Israelske skolebarn øver på å kaste seg i dekning 
i tilfelle det kommer et rakettangrep mot skolen de går på. En konfliktfylt 
hverdag er med på å skape frykt for nærmeste nabo. 
 Foto: Ariel Schalit/AP Photo/NTB scanpix

nasjonaL identitet: Palestinske skolebøker oppfordrer barn til å følge 
drømmene sine. På tegningen har gutten Firas ledet en ekspedisjon til 
månen, hvor han planter det palestinske flagget. Foto: Skjermdump 

Angrepet var rettet mot en mi-
litærleir nær Golanhøydene i 
går tidlig, opplyste en talsmann 
for den regimevennlige milits-
gruppen NDF i en uttalelse sei-
nere på dagen.

Bekreftes. Han sier at tre mi-
litssoldater ble drept og to såret 
i angrepet mot leiren Al-Faw-
war nær byen Quneitra sørvest 
i Syria. Også de libanesiske TV-
kanalene Al-Mayadeen og Al-
Midan melder om tre drepte og 
to sårede. 

Den israelske hæren vil ver-
ken overfor Haaretz eller Jeru-
salem Post kommentere opp-
lysningene. Den israelske hæ-
rens egen radiokanal siterer 
imidlertid arabiske medier på 
at angrepet fant sted i går tidlig.

Opplysningene om angrepet 
bekreftes av den London-ba-
serte eksilgruppen Syrian Ob-
servatory for Human Rights 
(SOHR). Det statlige syriske ny-
hetsbyrået SANA bekrefter også 
angrepet, som byrået omtaler 
som «ødeleggende».

‘Terrorister’. Den syriske 
regjeringen omtaler alle som 

kjemper mot regimet som ter-
rorister, og anklager Israel for 
å støtte dem.

Også fredag angrep Israel 
militsstillinger på den syriske 
siden av Golanhøydene. Det 
var et gjengjeldelsesangrep 
for beskytning fra syrisk side 
av grensen, opplyste den isra-
elske hæren fredag.

– Hæren tolererer ingen for-
søk på å skade den israelske 
stats suverenitet og innbyg-
gernes sikkerhet og holder det 
syriske regimet ansvarlig for 
hva som helst som skjer på vårt 
område, het det i en melding 
fra den israelske hæren fredag.

– Gjengjeldelser. Det er 
svært sjelden at Israel offent-
lig bekrefter å ha utført angrep 
i Syria, og i de fleste tilfeller har 
det dreid seg om angrep rettet 
mot kolonner av kjøretøy som 
angivelig frakter våpen til Hiz-
bollah. Israel skal også ha utført 
sporadiske gjengjeldelsesan-
grep etter å ha blitt rammet av 
raketter eller granatbeskytning 
som har endt opp på israelsk 
område.
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Syria: Tre militssoldater som kjemper for presi-
dent Bashar al-Assad skal være drept i et israelsk 
angrep mot syriske stillinger nær Golanhøydene.

Flere drept i 
 israelsk angrep

En av de siste ministrene som 
tjenestegjorde under den tid-
ligere spanske diktatoren ge-
neral Francisco Franco er be-
gravet.

José Utrera Molina, som ble 91 
år gammel, vaklet aldri i sin lo-
jalitet til diktatoren som styrte 
landet fra 1939 til 1975.

Flere av deltakerne i begra-
velsen reiste hendene sine i en 
fascisthilsen da kisten passerte, 
mens noen sang «Cara al sol» 
– låten til det fascistiske Falan-
gistpartiet.

Utrera var blant annet bolig-
minister under Franco-regimet. 
I 2014 prøvde en argentinsk 
dommer å stille Utrera til rette 
for angivelig brudd på men-

neskerettighetene, som dom-
meren mente var universelle 
regler gjeldende på tvers av 
landegrenser. 

Dommeren ba om å få Ut-
rera utlevert til Argentina for 
avhør. Begjæringen ble avvist 
av Spania.

Franco ledet det militære 
opprøret mot Spanias venstre-
regjering i 1936, noe som ble 
starten på borgerkrigen mel-
lom 1936 og 1939.

Omkring en halv million 
mennesker på begge sider 
døde i krigen. Etter Francos 
seier ble over 50.000 republi-
kanere henrettet og titusenvis 
ble fengslet.
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Franco-minister 
begravet

Åtte soldater er drept og tre andre 
såret av en veibombe i den delvis 
selvstyrte Puntland-regionen i So-
malia, opplyser politiet.

Veibomben rammet en militær-
kolonne i Galgala i Puntland, der 
sikkerhetsstyrker kjemper mot IS-
tilknyttede opprørere, opplyser po-
lititalsmann Ahmed Mohamed.

Det foreligger så langt ingen 

meldinger om at noen har påtatt 
seg ansvar for eksplosjonen, men 
IS-tilknyttede ekstremister har tid-
ligere stått bak lignende angrep.

Opprørere som hevder å være 
tilknyttet IS, er en relativt ny og 
voksende trussel i Somalia, der 
den al-Qaida-tilknyttede ekstre-
mistgruppen al-Shabaab har vært 
aktiv i flere år. ©NTB

Åtte soldater drept av veibombe
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