EKSTRA:

Salt!

“Ord strekker ikke til, og vanlige begreper blir ikke nok, for
å beskrive de forbrytelser og den terror som Israel daglig
lar slippe løs...” (S. 2)

GRATIS MÅNEDSNYTT

Stans Israels terror!
Alt er bombemål. Boligkvarter
blir rasert. Folk jages på ﬂukt
og drepes, av israelske raketter.
Veier, broer, kraftanlegg bombes fra israelske ﬂy. Hundrevis
av tonn eksplosiver slippes over
sivile områder. Et par tusen er
såret eller drept. 750.000 libanesere er på ﬂukt.
Årsak? To israelske soldater er tatt
til fange, av Hezbollah, motstandsgruppen. Åtte andre ble drept i den
samme operasjonen. Israel vil ha
fangene løs. Og krever Hezbollah
avvæpnet. For disse mål terroriserer
de Libanon. Samtidig som de terroriserer Gaza, for å få løs fangen der.
Alt synes lov, for Israel.
Libanon skal settes 20 år tilbake i
utvikling, sier israelske ledere. Og
de er i ferd med å gjøre det. Hele det
libanesiske folket er blitt gissel, for
Israels politikk. Libanesiske, og palestinske, menneskeliv teller ikke.
Vis at det teller! Protester mot Israel
terror!

Demonstrasjon mot Israels invasjonen av Libanon og Gaza!
Lørdag kl. 13.00 foran Stortinget
Den israelske invasjonen av Libanon og Gaza fortsetter. Hundrevis av mennesker er blitt drept. Hele
boligblokker blir rasert. Israel har beordret evakuering av hele befolkningen i Sør-Libanon. 750.000
mennesker er på ﬂukt.
Angrepene representerer i praksis en systematisk ødeleggelse av to land. Og som om dette ikke var nok,
kan Syria også trekkes inn. Resultatet kan bli en ny storkrig i hele Midtøsten.
Innleder: Kirsten Belck-Olsen (fra Norsk Folkehjelp) m.ﬂ.
Vel møtt!

ISRAELS BOMBING
Den nåværende krisen i
Midtøsten begynte med valget
i Palestina. Palestinerne valgte
Hamas som sin regjering, i et
åpent og fritt valg. Vestlige
makter godtok ikke dette, og
ville ikke snakke med Hamas.
Det gjorde det lett for Israel å
hamre løs på organisasjonen.

En israelsk okkupasjonssoldat ble tatt
til fange i Gaza. Israel overreagerte
i raseri, og terroriserte palestinerne
mer. Alle syntes å la det skje. For å
lette trykket på palestinerne åpnet
Hezbollah en ny front, ved selv å ta
to israelske soldater til fange.
Det var en handling i solidaritet, med
palestinerne som ble bombet hver
dag. Og det var en militær operasjon, som ble forventet besvart med
en militær operasjon, av tilsvarende
proposjon.
Israel har svart med terrorbombing i
stor skala. Hele Libanon skal straffes.
750.000 libanesere er på ﬂukt. Boligkvarter bombes, ja hele bolig-kvarter
legges i grus. Sivile oppfordres til å
ﬂykte, for så å bli bombet på veien.
Hele Libanon blir rammet av terror.
Hezbollah har svart på Israels løp.
Men det var Israel som valgt metode,
å terrorisere et helt folk.

Krig i Det lovete land
Ord strekker ikke til, og vanlige
begreper blir ikke nok, for å
beskrive de forbrytelser og
den terror som Israel daglig lar
slippe løs, og i årevis har sluppet
løs, mot palestinerne, i Gaza og
andre steder.
Det må sies, med høy røst, at de
som planlegger og fører ut Israels
daglige politikk, har gjort Israel til
et monster.
“Israel godkjenner ingen grenser,
verken geografisk eller moralsk”,
som Michel Warschawski, en antisionistisk jøde har sagt. Israel kjenner
ingen begrensinger, og langer ut med
all sin vold, i forsøk på å undertvinge
palestinerne.

Warschawski snakker om en “israelsk
galskap”, og om en “ sinnsyk
brutalitet”, i et samfunn som forråtner
moralsk. Israel utfører langsomt
selvmord, sier han, henimot det
sionistiske tiltakets slutt. En stat som
Israel, som står i strid med rettferd,
mister styrken til å overleve.
Kathleen Christison

LES:
Israel og antisemittisme

Israel begynner å oppdage at det
ikke lenger kan skremme ikkejøder fra å motsette seg dets
politikk ved bare å anklage dem for
antisemittisme.” (Max Hastings,
The Guardian 20.juni 2006)

Israels frykt for
demokrati

“Vi nærmer oss det punkt da stadig
ﬂere palestinere vil si: `(…) Det
er ikke rom for to stater mellom
Jordan og havet. Alt vi ønsker er
rett til å stemme.` Den dagen de
gjør det, er dagen da vi mister alt
(for da oppløses den jødiske staten,
vår anm.) “ (Israels statsminister
Ehud Olmert, The Observer
11.06.06)

Skal Israel anerjennes?

“Hvis jeg var en arabisk leder, ville
jeg aldri slutte fred med Israel. Det
er naturlig: Vi har tatt landet deres
(…) Det har vært antisemittisme,
nazister, Hitler, Auschwitz, men var
det deres skyld? De har bare sett
én ting: Vi er kommet hit og stjålet
landet deres. Hvorfor skulle de akseptere dette?” (David Ben Gurion,
Israels første statsminister.)

Israel-lobbyen

“Forsøk på å tvinge media til å
følge Israels synspunkter pågår i
alle land, og øker.” (Robert Fisk,
The Independent 12.mars 2006.)
“Den jødiske lobby er mektig,
svært så mektig.” (Biskop og
nobelpris-vinner Desmond Tutu,
The Guardian, 29.04.2002)

Drept barn i Gaza

Husk demonstrasjonen lørdag
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