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”Vem litar du på?”

Verkligheten i mediavärlden blev upprinnelsen till att Joel 
Rosenberg startade nyhetssajterna All Israel News1 och även 
All Arab News2. I artikeln ”Why am I launching ALL ISRA-
EL NEWS? And why now? So glad you asked”3 berättar han 
om tillkomsten av All Israel News och All Arab News. Denna 
artikel bygger på information från Joel Rosenbergs berättelse 
samt några frågor till redaktionen för All Israel News.

”Vem litar du på?”
Vi är många som irriterar oss på och blir upprörda på 
svenska tidningars rubriksättning när det gäller Mellanös-
ternkon!ikten. När Israel blir attackerat från till exempelvis 
Gaza och sedan svarar på anfallen så skrivs rubriken så att 
man får uppfattningen att Israel startade stridigheterna. Då 
kan man fråga sig – vem kan jag lita på? Denna fråga "ck 
också Joel Rosenberg, en amerikansk-israelisk jude. ”Joel, 
vad läser du och vem litar du på för att verkligen förstå vad 
som händer i epicentret (Mellanöstern, red. anm.) och vad 

betyder det?”, det var frågan Joel Rosen-
berg ofta "ck.

Född i New York
Vem är då denne Joel Rosenberg? Han 
är född utanför New York och är 54 år. 
Joel har en judisk far men modern är inte 

Världens blickar riktas ständigt mot Israel och Mellanöstern. 
Men vad är sanning i allt som rapporteras? Joel Rosenberg 
fick visionen att skapa en nyhetssajt som det går att lita på 
och som också förklarar händelserna ur den ”tredje linsen”, 
det vill säga Bibeln.

judinna. Familjen upptäckte evangeliet om Jesus i början 
på 1970-talet och blev hans efterföljare vilket kom att 
förändra familjens liv.

Efter sin grundutbildning vid Syracuse Universitet "ck 
han möjlighet att studera närmare sex månader vid univer-
sitetet i Tel Aviv. Så här berättar Joel:

– Jag anlände i början av augusti 1987 och studerade där 
till slutet av januari 1988. Det var första gången jag besökte 
Israel och reste även genom de omtvistade områdena Judéen 
och Samarien, mera känt som Västbanken. Jag blev djupt 
rörd av landets skönhet och historia, men också av folket 
– israeliska judar, israeliska araber och palestinska araber – 
deras kultur, mat, kreativitet, mångfald, livsglädje men även 
deras påfrestande och till synes oändliga kon!ikt.

Allas ögon riktas mot Mellanöstern
Joel Rosenberg menar att nationernas ögon blir alltmer 
riktade mot Israel och hennes arabiska och muslimska 
grannar. Det är ”epicentret för viktiga 
händelser som skakar vår värld och 
formar vår framtid”, menar han.

Joel räknar upp !era 
världshändelser som möter 
oss framöver (detta sagt i 
augusti 2020, red:s anm.):

Enligt Joel Rosenberg blir nationernas ögon alltmer riktade 
mot Israel och landet bevakas hela tiden av världens media
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• Han tror att !er arabiska och muslimska stater kom-
mer att knyta historiska fredsavtal med Israel under de 
kommande månaderna och åren (Joel "ck rätt, förutom 
Förenade Arabemiraten har även Bahrain, Sudan och 
Marocko slutit fredsavtal med Israel, red:s anm.)

• Att det "nns farliga hot framöver. En tyrannisk regim i 
Iran, en blivande sultan reser sig i Turkiet, en blivande 
tsar som stiger upp i Ryssland, från kommunist- och 
expansionsregimen i Kina, från en psykopat i Nordkorea 
och ett brett spektrum av radikala islamistiska terror-
organisationer som Muslimska brödraskapet, Hamas, 
Hizbollah, Al Qaida och ISIS, för att nämna några. 
– När jag är ute på mina resor runt om i världen upp-

täcker jag att både troende och icke troende människor är 
intresserade av detta epicenter och särskilt den extraordi-
nära stad (Jerusalem, red:s anm.) där jag har glädjen att 
leva och arbeta, säger Joel och hänvisar till Psalm 48, ”den 
store konungens stad”.

Israelintresserade evangelikala kristna
Joel berättar att det "nns 600 miljoner evangeliska kristna i 
världen4 som fascineras av den bibliska historien och av de 
andliga, arkeologiska, geopolitiska och ekonomiska nyheterna 
i Israel. Något som verkligen stämmer in på de evangelikala 
i USA, menar han. Han refererar till en undersökning gjord 
2017 av LifeWay Research för Southern Baptist Convention5 
(Sydstatsbaptisterna). Undersökningen visar att
• 80 procent tror att staten Israels återfödelse 1948 var en 

uppfyllelse av bibelns profetior,
• 72 procent vill veta mer om vad Bibeln lär om Israels 

framtid,
• 67 procent säger att de har en positiv uppfattning om 

Israel,
• endast 3 procent säger att de någon gång har varit i  

Israel, men 51 procent säger att de skulle vilja åkta dit,
• 56 procent säger att det är Bibeln som mest påverkar 

deras syn på Israel, men att hela 27 procent säger att det 
är media som påverkar deras åsikter.

Med detta som underlag säger Joel:
– Vad som förvånar mig är att det aldrig funnits en enda 

enkel, pålitlig, måste-läsa webbplats som täcker alla de 
senaste nyheterna och viktiga andliga och geopolitiska 

trender som påverkar Israel och även resten av Mellan-
östern och Nordafrika.

Jag frågar Joseph Magan, redaktionschef på All Israel 
News, om de fått någon indikation på att All Israel News 
gjort någon skillnad i inställningen till Israel?

– Svårt att svara, säger Joseph Magan.
– Men vi har fått mycket feedback från läsarna. Vår 

primära målgrupp är utanför Israel, så vi har inte fått så 
mycket feedback i Israel.

Jag frågar Joseph Magan hur man vill påverka de 27 
procent som säger att media påverkar deras syn på Israel 
och han menar att man gör det genom att de tillhandahåller 
exklusiva analyser av deras chefredaktör Joel Rosenberg 
som ger insikter som kanske inte merparten av media ger.

All Israel and Arab News
Detta är bakgrunden till att Joel Rosenberg startade nyhets-
sajterna All Israel News och All Arab News. Han menar 
att det aldrig tidigare funnits en enda nyhetssajt som det 
går att lita på och som ger allt detta som talar direkt till 
världens evangelikala kristna; analyser och förklaringar av 
händelser, inte bara genom de geopolitiska och ekonomiska 
linserna, utan också genom vad han kallar den ”tredje 
linsen” – Bibeln.

I artikeln radar Joel upp målsättningen för medieplattformen:
• Exklusiva intervjuer med israeliska, arabiska, iranska, 

amerikanska, europeiska, asiatiska och andra journalister.
• Exklusiva undersökningar om frågor som berör Israel 

och dess grannar.
• Nyheter och händelser som du inte kommer att läsa 

någon annanstans, rapportering som inte är vinklad, utan 
ärlig, balanserad och tydlig.

• Aktuella och insiktsfulla kommentarer och analyser från 
ett brett spektrum av regionala och internationella röster.

• Foton och videor som verkligen gör det heliga landet 
levande.

• Ett format som är enkelt och lätt att läsa, navigera och 
söka i.
Joseph Magan, redaktionschef på All Israel News, säger 

till Shalom över Israel att deras mål det första året har varit 
att skapa trovärdighet, och att de känner att de verkligen 
har uppnått detta.

– Vi har fått bra respons, men vi vill hela tiden ha ännu 
mer respons från våra läsare. Från vår Google-analys ser  
vi att vi har läsare från alla de stora arabiska länderna i 
Mellanöstern, tillägger Joseph Magan.

Leif Lundberg

1 https://www.allisrael.com/
2 https://allarab.news/
3 https://www.allisrael.com/why-am-i-launching-all-israel-news
4 https://www.evangelicalfellowship.ca/Communications/ 
 Dispatches-from-Brian-Stiller/September-2019/ 
 The-World-Evangelical-Alliance-Nurturing-Unity-in.aspx
5 Världens största baptistsamfund med 14 miljoner  
 medlemmar, 2020. Wikipedia.

All Israel News finns på webbadressen www.allisrael.com
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