
Løgnekort om «Det forsvindende Palæstina»  
- med korrektioner

KORREKTION
Der har aldrig 
eksisteret nogen 
arabisk palæsti
nensisk stat.
Jerusalem har al
drig været hoved
stad i nogen lokal 
arabisk stat.
Området på kor
tet var en del af 
Osmanerriget 
i 400 år, og de
refter styret på 
grundlag af et 
FNmandat fra 
London fra 1917
1948.  Hensigten 
var at forberede 
et nationalt hjem
land for jøder. 
Kun en lille del 
af det britiske 
mandatområde 
var privatejet af 
arabere, som  
sidenhen kaldte 
sig palæstin
ensere. Det meste 
var statsjord.

KORREKTION
De viste græns
er eksisterede 
aldrig, fordi 
araberne afviste 
forslaget og i 
stedet startede 
en krig. Efter
hånden kastede 
også arabiske 
nabolande sig 
ind i denne 
krig imod den 
jødiske stat. 1% 
af jøderne i om
rådet blev slået 
ihjel, og alle 
jøder blev for
drevet fra Vest
bredden og Øst 
Jerusalem. Hvis 
ikke de jødiske 
forsvarsstyrker 
havde vundet 
denne kamp, 
ville der aldrig 
være blevet 
noget Israel.

KORREKTION
Vestbredden 
var annekteret 
af Jordan, og 
Gaza var under 
hård militær 
besættelse af 
Egypten. I sit 
første charter 
(1964 – artikel 
24) anerkendte 
PLO disse ara
biske staters 
kontrol over 
disse områder. 
Våbenhvileaf
talen fra 1949 
understreger, 
at ”den grønne 
linje” ikke er 
en grænse. 
Grænserne 
mellem Israel 
og naboerne 
må afklares ved 
forhandlinger.

KORREKTION
De grønne plet
ter viser hvor 
Palæstina arab
erne for første 
gang i historien 
har haft selvstyre 
– i henhold til 
Osloakkorderne 
fra 19931994. 
I 2005 trak Is
rael sig helt ud 
af Gaza, men 
desværre førte 
det til endnu 
flere angreb fra 
palæstinensernes 
side, i stedet for 
færre. De hvide 
områder af Vest
bredden viser 
de omstridte 
israelske bosæt
telser, der  dæk
ker ca. 3% af ar
ealet ”område C”, 
som i henhold til 
Osloakkorderne 
kontrolleres 
af Israel indtil 
grænserne bliver 
aftalt.

FAKTA
Til trods for, hvad 
de fire kort vil bilde 
dig ind, er palæsti
nenserne aldrig 
blevet fjernet fra 
området. Derimod 
er de steget i antal 
med en faktor på 10 
de seneste år. I dele 
af Israel er palæsti
nenserne/araberne 
i flertal (grønt) eller 
i stor minoritet 
(gul). Retvisende 
kort ville vise disse 
grønne og gule om
råder – på samme 
måde som jødisk 
private ejendomme 
vises i den hvide 
farve på det første 
kort (1947). 

FAKTA
I forhandlingerne 
både i 2001, 2008 og 
2014 har Israel lagt 
op til en omfattende 
tilbage trækning fra 
Vestbredden. Efter 
næsten 70 år med stat-
en Israel og næsten 50 
år med (lovlig!) israelsk 
besættelse er palæsti-
nenserne nærmere nu 
– end nogensinde – til at 
få egen stat.
Men palæstinenserne 
kan kun få deres 
”Palæstina” hvis de 
accepterer at være 
naboer til en jødisk 
stat og ikke bruger 
landområderne som 
Israel forlader til fort
sat krig og terror. Indtil 
nu har de sagt NEJ!
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Spredning af løgne er ikke noget, som hjælper  
palæstinenserne! Tværtimod .... løgne nærer had og ufred.

Lidt om Med Israel for fred (MIFF) Danmark: 
Oprettet den 19. april 2018, MIFF Danmark er en datter-organisation til MIFF 
i Norge.  Vi samarbejder naturligvis også med andre danske organisationer. 
Gennem saglig og alsidig information om Israel, det jødiske folk og 
Mellemøsten ønsker MIFF at skabe en dybere og større sympati for Israel 
og det jødiske folk.
I Norge – med ca 11.000 betalende medlemmer – gør MIFF allerede en stor 
forskel. (Redaktionsdato: 1 maj 2018)


