Israel verdenssenter for ørkenforskning?
”
Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.11.06
Norge I Dag nett har følgende
interessante oppslag: ”Ca. 300
eksperter på ørkenstudier fra store
deler av verden har deltatt på en tredagers konferanse på Ben Gurion
Universitet i Beersheba i Negevørkenen. Her har de drøftet ulike
metoder for bedre utnyttelse av
ørkenområder. Konferansen var
arrangert av FNs- råd for bekjempelse av
ørkenspredning (UNCCD), Ben Gurion
Univisersitets Institutt for Ørkenforskning
og det israelske utenriksdepartement. Et
Graven til Paula og David Ben Gurion i Sde Boker.
av verdens mest akutte problemer er
ørkenspredning. Problemet berører 400 millioner personer over hele verden. Israels første
statsminister, David Ben Gurion, hadde en visjon om å få ørkenen til å blomstre, og for å
fremme dette flyttet han selv til Sde Boker i Negev, hvor han døde for 33 år siden. Flere av
deltagerne foreslo også på konferansen at Israel på grunn av sin store erfaring på området skal
være verdenssenter for ørkenforskning.” Richard Oestermann
I 1985 fikk jeg et studiestipend fra min fagforening for å se på hvordan man behandlet
semiarid land og ørkenområder for å bringe det tilbake med miljø og produksjon av mat og
råstoffer. Jeg reiste i mange dager rundt i Negev-ørkenen med folk fra Israels
Landbruksdepartement og fikk uhyre oppløftende og interessant informasjon både i møte med
instituttbestyrere og folk i felten. På bakgrunn av mitt arbeid både i Tanzania og Etiopia med
sult og elendighet – var det virkelig en håp skapende opplevelse å se hva jødene kunne få til.
Hele Negev var jo omformet til et laboratorium for å fremskaffe informasjon og produksjonog miljøgjenreisning fra 4-5 klimasoner til bruk her og i den tredje verden.
Over 60 % av Israel er Negevørkenen og Ben Gurion sa at om ikke vi overvinner ørkenen
overvinner den oss – så reiste han ned til Sde Boker som et eksempel for ungdommen og så
satte de i gang. Mange ting kunne vært nevnt, men særlig tre ting var gripende:
1. For det første hvordan de orienterte seg ut fra Bibelen, GT – og brukte sitater fra den i
deres vitenskaplige rapporter. Og den tanken slo meg at her så vi spiren til profetien hos
Sakarias 8, 23 som sier at i endetiden skal ”ti menn av hedningefolkenes tungemål gripe tak i
en jødisk manns kappefald og si: Vi vil gå med eder; for vi har hørt at Gud er med eder.” De
ser et folk som gjenreiser skaperverket i respekt og lydhørhet overfor Skaperen og dermed
tjener livet som Herren skapte.
2. De grov seg tilbake i historien og klarla hvordan folkene før med enkle midler skaffet
produksjon og livsrom i ørkenen.
3. Gjennom nitid anvendt forskning skaffet de seg grunnleggende og praktisk kunnskap
for å overvinne ørkenen og semiarid land og bringe den tilbake til å tjene mennesket og livet.

Og dette delte de med en rekke utviklingsnasjoner - som ikke bare omfatter ca. 400 millioner,
men mange flere folk i Sahel-beltet rundt kloden og da omfatter kanskje 1 milliard
mennesker.
Jeg tok med meg dette håpets informasjon både til Mali hvor jeg var noen uker i et team for
planlegging av nok et u-hjelpsprogram – og til Norge. Ikke minst snakket jeg med Kåre
Kristiansen som tok samarbeid med Israel opp i Stortinget. Senere så foreslo jeg og en venn
av meg at de som har stått i spissen for denne gjenreisningen av Israels natur – KKL burde få
Nobels fredspris. De fikk det selvsagt ikke – men et lite plaster på såret var det jo at Mathai
fra Kenya fikk prisen for sin innsats blant kvinner for bl.a. skogreisningen i sitt hjemland.
Men verken Nobelkomiteen eller FN kommer forbi profeten Sakarias og de mange andre
løftene som er gitt til Guds folk, Israel om deres store og skjellsettende arbeid med
gjenreisning av skaperverket – noe som vil få global betydning når sverd smies om til hakker
og spyd til vingårdskniver (Mika 4,3) og de skal være det sentrale senter på ”jordens navle”
for på ny å skape livsvilkår og rettferdig fred mellom nasjonene.
Jo, her spirer femtiden fram fra jødisk grasrot med bibelsk retning. Verdens fredsrike blir et
agrarsamfunn i henhold til altså både Mika og flere av de andre profetene – for vi kan leve i
en rekke post-kulturer – men aldri i et post-agrarkultur – selv om våre mammondyrkende
pengesamfunn tror det. Bibelen underviser det fra skapelsens første tid og sier det skal komme
igjen når menneskenes herjinger av jorden er over. Garborg forstod det da han sa at du kunne
ha lommene fulle av penger, men ”tyrsta, frosa og svelta i hel om det ikkje var drikke, mat og
klede å få”.

