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“Det uakseptable høye dødstallet er et naturlig resultat av at
Israel ikke skiller mellom sivile og militære mål, og Israel er
ansvarlig for de døde.”
Peter Bouckaert, direktør i Human Rights Watch.

GRATIS MÅNEDSNYTT

føler seg truet. Da har de ett
eneste middel å ty til: Overveldende terror og vold, ved sin
enorme krigsmaskin.

Israel er uten
letitimitet
Israel er er uten legitimitet!
Israel er en kunstig stat,
skapt ved militær okkupasjon, av Palestina, som er
palestinernes land; muslimer,
jøder og kristne.
Det blir
demonstrert nå. Israel sier at de

En annen stat ville ha alternative
muligheter for å “sikre” seg,
gjennom lokale allianser, og
andre tiltak. Den ville hatt
taktiske alternativer. Men Israel
er helt uten dette. For Israel fins
bare denne muligheten: Militær
“avskrekning”. Enhver fiende
må bombes til underdanighet,
og ødeleggelsene må gjøres
størst mulig, så ingen noensinne
skal kunne våge å stille seg
utfordrende til Israel. Det er alt
Israel kan gjøre.
Og Israel gjør det ettertrykkelig. De raserer hele
landsbyer, de bomber boligkvarter, de ødelegger veier,
broer, havner, de dreper og
lemlester, ja, de bedriver rene
massakre.
Flere tusen er blitt såret eller
drept, nær halvparten av dem er
barn. Nesten en million
libanesere er blitt flyktninger.
Slik er Israels “avskrekking”.

Og Israel sier det skal
fortsette. For de har ingen
annen politikk. Slik opptrer
bare en stat som vet den er
kunstig etablert, og ikke har
annet å gjøre enn å bombe
andre sønder og sammen, for
å vinne “respekt” for seg
selv.
Det er tragisk at hele det jødiske
Israel helhjertet støtter opp om
dette. Det var vedtak om en 24timers bombestans, for at
flyktninger skulle få slippe ut av
krigssonene, og hjelpeforsyninger komme inn. Opinionen
hjemme godtok ikke dette, så
Israel fortsatte å bombe.
Libanon skal ødelegges. Et
helt folk - libaneserne - skal
“straffes, for at en frigjøringsgruppe, Hezbollah, har
utfordret Israel.
Det er hva Israel kan gjøre. Som
en stat uten naturlig legitimitet.

“Hezbollah er ikke årsak til problemet,
men en sideordnet grunn, til den tragiske
konflikt om Palestina, som begynte i
1948.” (Brent Scowcroft)

- Palestina er okkupert, som Norge
var okkupert
Palestina er okkupert! Og
palestinerne er okkupert, de
kjemper mot okkupasjon!
Palestinerne har rett til det.
Blant dem som har pekt på
dette, er professor Edvard Vogt.
Han har sammenliknet palestinernes motstand mot Israels
okkupasjon med den norske
motstanden mot Tyskland
okkupasjon i 1940-1945.
Han skrev: - Å gjøre motstand
er en plikt i et ulovlig
okkupert land som Palestina!
Liksom det var en plikt å
gjøre motstand mot okkupasjonen av Norge.
Den palestinske motstanden mot Israel - er rettferdig! Og det
er okkupasjonen som er
problemet, og ikke palestinernes
motstand.
Professor Vogt skrev videre:
“Vi ble bare okkupert i noen
få år, og vi ble ikke utsatt for
nedslaktninger av hele
landsbybefolkninger, som i
Deir Yassin - eller i Quibya,
utført av Ariel Sharon med
Ben-Gurions godkjennelse.
Vi ble heller ikke kolonisert
av tyske bosettinger.”

Palestinerne er blitt nedslaktet.
De er blitt fordrevet - av Israel,
som har tatt over deres land.
Vogt skrev: “I mer enn femti
år har norske journalister
vært mikrofonstativer for
israelernes utrolig vellykkede
propaganda-opplegg.”
Og videre: “Israels krigsforbrytelser med bombeangrep
og velrettede skudd mot
steinkastende barn blir fremdeles
hver eneste dag fremstilt i norske
media
som
forståelige
“gjengjeldelser” av palestinernes
terror.”
Vogt avsluttet slik: “Vi som har
elsket drømmen om et humant
Israel som et hjem for forfulgte
jøder, gråter i dag over landets
snart fullbyrdede moralske
selvmord.”
Mange kan gråte over det.
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Snø over
okkupert
land
Skal vi spå om
Palestinas framtid?
Dette er alternativer:
- Fred, i en samlende,
palestinsk stat. Palestinerne
har sagt: “Når vi snakker om
våre felles håp for
morgendagens Palestina,
inkluderer vi i våre planer
også alle jøder som nå bor i
Palestina og som velger å leve
med oss i fred og uten
diskriminering ...”
- Fortsatt krig? Palestinerne
skal tvinges i kne? Det vil ikke
kunne skje. Et evig
sprengstoff ligger der, med
etableringen av det
kolonialistiske Israel.
Palestinerne vil tenke slik, som
i dette diktet, hvilket også er
rett:

Snø over
okkupert land
Hva kan drepe
viljen hos et kjempende folk?
Hvilken krig har kunnet stjele
folkets eget land?
Vårt land har sett
- det har de kanskje glemt tusen okkupanter.
Alle forsvant de
liksom snøen smelter
og forsvinner.
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