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Vil det Israel, som er truet af indre spændinger og pres fra ydre
fjender, nogensinde finde fred med sig selv? Den fremtrædende

israelske skribent og debattør Ari Shavit søger svaret. Traditionelt er
den israelske venstrefløj optaget af situationen på Vestbredden, mens
højrefløjen fokuserer på nationens sikkerhed. Ari Shavit søger i MIT
FORJÆTTEDE LAND en tredje vej med flere nuancer i synspunkter
og argumenter. Israel er en nation i permanent eksistentiel krise,
hævder han. For at forstå hvordan og hvorfor den engang så

triumferende idealstat nu lider en tragisk skæbne, tager han på en
personlig og historisk rejse gennem Det Hellige Land. Hvorfor

Israel? Hvad er Israel? Hvad vil Israel? Disse spørgsmål stiller han
sig selv og de personer, han undervejs møder direkte eller gennem



historiske dokumenter. Fra hans oldefar, en fremtrædende engelsk
zionist, som i slutningen af 1800-tallet indtog Palæstina, over

dannelsen af idealstaten Israel i 1948, til vore dages nation, som er
præget af store spændinger mellem religiøse og sekulære jøder og
mellem etniske grupperinger. ARI SHAVIT, født 1957 i Israel, er
filosof, debattør og skribent ved den moderate avis Haaretz. MIT
FORJÆTTEDE LAND er udkommet i en række lande verden over.
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