Balfour-deklarationen
Samtidig med diplomatiske henvendelser hos de forskellige regeringer arbejdedes der på en kolonisation i
selve Palæstina, men trods løfter fra sultanens side lagde den tyrkiske administration dog hindringer i
vejen for en jødisk kolonisation i større omfang.
1. verdenskrig bragte et omslag heri. Kort efter, at de Allierede var blevet herrer over det sydlige Palæstina
med Jerusalem, udstedte den engelske regering den 2. november 1917 Balfour-deklarationen:
På dansk: Regeringen ser med velvilje på etableringen i Palæstina af et nationalt hjem for det jødiske folk og vil
på bedst mulig måde medvirke til opfyldelsen af dette mål, men det indskærpes, at intet må gøres som skader
Palæstinas ikke-jødiske samfunds civile og religiøse rettigheder eller de rettigheder og den politiske status, som
[3]
jøder nyder godt af i andre lande.
— Arthur James Balfour

Denne deklaration, der snart fik tilslutning fra den franske, italienske og amerikanske regering, førte til
nedsættelsen af en zionistisk kommission, som skulle danne bindeleddet mellem den jødiske befolkning i
Palæstina og de britiske myndigheder, for hvem kommissionen, der fik den fremstående engelske
kemiker, dr. Chaim Weizmann til præsident, skulle være rådgivende kollegium i jødiske sager.
På fredskonferencen mødte Weizmann med tre andre af de zionistiske ledere og fremsatte det jødiske
folks ønsker. Det førte til, at Folkenes øverste Råd den 24. april 1920 i San Remo bestemte, at Balfourdeklarationen skulle optages som led i fredsbetingelserne med Tyrkiet, og Storbritannien skulle overtage
mandatet over Palæstina. Ratificeringen heraf fandt sted den 24. juli 1922.

Jødisk ejendom i 1947

Den sikkerhed, der var skabt for jødisk kolonisering fik følger: den jødiske indvandring tog til, og i løbet af
få år oprettedes koloni sig ved koloni, i de palæstinensiske områder. Hebræisk blev igen et levende sprog,
og det blev undervisningssproget i skoler og højskoler og ved det jødiske universitet, som Balfour indviede
den 1. april 1925.[4]

Ha'avara-aftalen
Den nazistiske magtovertagelse i Tyskland i 1933 blev hilst velkommen af zionisterne, som herved så en
allieret i deres ønske om at fremme den jødiske udvandring til Palæstina. Allerede i august 1933 indgik
den tyske regering og zionisterne Ha'avara-aftalen, der tillod zionister gennem HAAVARA, LTD at overføre
formuer fra Tyskland til Palæstina for derved at fremme jødisk emigration fra Tyskland. HAAVARA, LTD

virkede under lignende vilkår som tidligere Hanotea-kompagniet. HAAVARA, LTD krævede af
immigranterne en indbetaling på mindst 1.000 pund sterling til banken. Disse penge blev efterfølgende
benyttet af emigranterne til at købe tyske eksportvarer til import til Palæstina. Systemet blev benyttet af ca.
50.000 jødiske emigranter[5].
Ha'avara-aftalen blev betragtet af det nazistiske styre som en måde at få løst "det jødiske problem" på.
Lederen af Mellemøsten-divisionen i udenrigsministeriet Werner Otto von Hentig støttede politikken med at
samle jøderne i Palæstina. Han mente, at hvis jøderne boede ét samlet sted, ville udenrigspolitikkens mål
om at holde jøderne under kontrol blive lettere.[6]Hitlers støtte til Ha'avara-aftalen svingede gennem 1930erne. Oprindeligt var Adolf Hitler kritisk over for aftalen, men efter kort tid skiftede han holdning og støttede
siden aktivt og uforbeholdent frem til 1939 - selv da kritik blev rejst fra anden side.[7]
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