
Nyheder fra Israel 

Israel har netop afsluttet renoveringen af pigernes børnehjem i Grand Bassam pa  Elfenbenskysten i Afrika. Genindvielsen blev 
overværet af Knesset-medlemmerne Avraham Neguise og Yossi Yonah samt personalet i den humanitære organisation Israel-Côte 
d'Ivoire. Her ses nogle glimt fra den glade og festlige dag. 

 Renovering af afrikansk børnehjem 

Genindvielsens deltagere fra Afrika og Israel samlede foran børnehjemmet 

Alle børnehjemmets piger samlede under solskærmen 



Palæstinensisk dreng får 
hjerte fra israelsk barn 
World Israel News 15. oktober 2018 

Mens den politiske og militære kamp i den isra-
elsk-palæstinensiske konflikt rasede udenfor She-
ba Medical Center i Tel Aviv, modtog den palæsti-
nensiske dreng Musa en livreddende gave fra et 
jødisk barn, der døde fa  timer før. 

Den 1-a rige Musa er stadig i kritisk tilstand 
efter operationen, men hans chancer for overlevel-
se er steget eksponentielt efter den bemærkelses-
værdige operation, siger lægerne. 

Kirurgen Mishaly fortæller: "Der var flere mirakler forbundet med denne komplicerede operation", herunder at Musa ankom til 
Sheba Hospital blot et par timer efter, at det jødiske barns forældre var blevet enige om at donere hjertet. Da ingen andre modtage-
re ventede, var Musa gjort klar til transplantationskirurgi og fik indført organet. 

Mishaly beskriver sin institution som "en ø, en oase af fred, hvor helbredelse er prioriteret og alle, uanset hvem, behandles med 
værdighed og respekt." Musas bedstemor udtaler i en erklæring, at hendes familie ønsker at møde donorens familie for at "takke 
dem for deres generøsitet." 

Ortodoks Jøde i New York  
slået ned og gennembanket 
World Israel News 15. oktober 2018 

Den 37-a rige chauffør Afzal Farrukh angreb den 62-
a rige ortodokse jøde Lipa Schwartz og gennembankede 
ham, da han var pa  vej til Synagogen. Det skete søndag 
morgen kl. 7:30 i Borough Park i Brooklyn.  

Video fra overva gningskameraet viser hvordan Far-
ruk ra ber efter den ældre Schwartz, kaster ham til jor-
den og sla r ham gentagne gange i hovedet. 

En øjenvidneberetning viser det var et antisemitisk 
angreb: "Jeg sa  chaufføren køre efter fodgængeren og 
skrige til ham, at han hader jøder og gerne ville dræbe 
alle jøder!" fortæller han. 

Schwartz led flere skader, herunder en flækket læbe og ska ret øre. "Jeg var bange for mit liv. Jeg vidste, at enten kæmpede jeg 
mig ud af dette eller jeg kunne blive sla et ihjel.” 

Anklageren i retssagen siger angrebet fulgte efter en ordveksling i et kryds, hvor Farrukh anklagede Schwartz for at ga  for lang-
somt over gaden. De to mænd ra bte ad hinanden og Farrukhs forsvarer hævder, at Schwartz i vrede slog pa  bilens vindue.  

Farrukh blev anklaget for overfald af anden grad, angreb af tredje grad, trusler og chikane. Han har 8 tidligere anholdelser. 



”I er ikke blot de bedste ambassadører Israel har i verden - I kæmper 
for sandheden!" sagde Netanyahu i sin tale til stævnet for kristne TV– og 
pressefolk i Jerusalem. Han opfordrede deltagerne til at fortælle sandhe-
den om, hvem der ønsker fred og hvem der ikke ønsker fred. 

"Se pa  vore naboer. Se pa , hvad præsident Abbas gør. Han belønner 
terrorister, betaler for drab. Jo flere de dræber, des bedre bliver de be-
talt. Han har en lov, der siger, at hvis du sælger jord til jøder, bliver du 
henrettet. Ingen fred og ingen sameksistens. Dette er sandheden, men 
almindelige medier at tager aldrig fat pa  disse vigtige spørgsma l. 

Men folk skal høre sandheden! Her er I ambassadører for sandheden. 
Hvis der er noget jeg vil bede jer om, er det at fortælle sandheden. For-
tæl sandheden om vor historie, fortæl sandheden om vor nutid! Israel 
fa r sædvanligvis en negativ presse rundt om i verden, fordi man udeluk-
kende fokuserer pa  de negative nyheder og skjuler lyspunkterne. 

Netanyahu til kristne medier: I er Israels ambassadører, spred sandheden! 

I kan ogsa  fortælle sandheden om noget andet: Israel er et 
robust demokrati. Det støtter og beskytter alles rettigheder: 
Jøders, kristnes, muslimers og vi er de eneste, der gør det i en 
meget bred radius. Jeg tror det er usædvanligt for kristne, for Is-
rael er det eneste land i Mellemøsten, hvor det kristne samfund 
trives og vokser." 

I lyset af de arabiske kristnes situation under palæstinenser-
nes styre omtalte Netanyahu kristnes flugt fra Det palæstinensi-
ske Selvstyre. 

"I kender byen Betlehem? Ja. I har en forbindelse til den. Det 
har vi alle. Blandt andet har vi i den by forbindelsen til kong 
David, Ruths historie, som I kender, men også historien om Jesus." 
sagde han. 

”Da Israel overgav Betlehem til Selvstyret, var den kristne 
befolkning omkring 80 % af beboerne. Nu er den kun 20 %. 

Nogle af talerne ved  det internationale stævne for  mediefolk.  

Denne ændring skete, fordi kristne i Mellemøsten bliver 
presset og forfulgt.  

”Men Israel er det eneste land, der beskytter alles men-
neskerettigheder. Vi beskytter alles religiøse rettigheder. Vi 
beskytter ikke kun de kristnes religiøse steder - vi beskytter 
ogsa  kristne mennesker. Kristne ønsker frihed til at tilbede 
som de vil i Mellemøsten og andre steder, men det eneste 
sted de kan gøre det, er i Israel." 

"Vi har ingen bedre venner i verden end vore kristne 
venner og jeg benytter lejligheden til at takke for jeres trofa-
ste støtte. I sta r op for Israel, I sta r op for sandheden, og vi 
sta r op for jer!" sluttede han. 

Deltagerne fik også lejlighed til at besøge Knesset. 



 Støtte til Israel er stigende i Europa 
United with Israel 16. oktober 2018 

Undersøgelser i de største europæiske lande udført af Israels 
udenrigsministerium i 2017 viser en klar stigning i støtten til 
Israel, rapporterede Israel Hayom i sidste uge.  

Der er en stigende tendens til støtte for Israel i Tyskland, 
Spanien, Italien og England, som i mange år har udvist negativ 
holdning til den jødiske stat og denne positive tendens er ogsa  i 
overensstemmelse med senere undersøgelser. 

Undersøgelsen blev gennemført i to faser: I begyndelsen af 
2017 og i slutningen af a ret. Den blev udført af neutrale lokale 
afstemningsinstitutter, hvor de adspurgte ikke fik at vide den 
blev foretaget for Israel.  

Spørgsma let lød simpelthen: "Vil du definere din holdning til 
staten Israel som sympatisk eller usympatisk?" 

I Tyskland steg sympatien for Israel med 2 % i løbet af a ret og na ede op pa  41 %. Samtidig faldt modviljen fra 35 % til 31 %. 
England udviste et dramatisk skift: I begyndelsen af a ret var 32 % af briterne sympatiske over for Israel og 39 % havde modvilje 

mod landet. Senere pa  a ret steg støtten til Israel til 40 %, mens modviljen faldt til 33 %. 
I Spanien støttede 40 % Israel, mens 32 % ikke gjorde det. I Portugal støttede 48 % Israel og 30 % gjorde det ikke.  

 I Rumænien voksede støtten til Israel fra 49 % til 56 %, mens modviljen var pa  17 %. 

BDS-aktivister afbryder Holocaustfilm  
United with Israel 15. oktober 2018 

Forstyrre en Holocaust-film? BDS synker til nye dybder af  per-
versiteter. 

2 BDS-aktivister afbrød forevisningen af en israelsk Holocaust-
film i Berlin i sidste uge, men publikum reagerede ved at ra be til de 
israelske sikkerhedsfolk, at de skulle skyde demonstranterne. 

Jerusalem Post har genkendt en af BDS-aktivisterne som Ronnie 
Barkan, en antizionist fra Israel, som Berlins efterretningstjeneste i 
en rapport fra august klassificerede som antisemitisk. 

Fortæl os nu ikke igen, at BDS ikke er antisemitisk! 

Frankrig og 15 andre EU-lande opfordrede til klart at mærke produkter fra israelske omra der, som de hævder er besatte. Men 
varer fra disse omra der er ikke produceret af israelere og kan derfor fortsat mærkes Product of Palestine.  

Det israelske udenrigsministerium sprængte denne dobbelte standard og sagde: "Det er foruroligende, at Frankrig vedtager en 
dobbelt standard i overfor Israel, mens man ignorerer de 200 territoriale konflikter, der i øjeblikket forega r rundt om i verden." 

Suspensionen af det franske mærkningskrav blev fremkaldt af en retssag, der i 2107 blev indledt af The Lawfare Project mod 
den franske økonomi- og finansminister. Sagen blev ført ved Conseil d’État, Frankrigs Højesteret, af Psâgot Winery, en israelsk vin-
ga rd, hvis europæiske forhandlere omfattes af mærkningsreglerne.  

I maj henviste Conseil d'E tat 2 spørgsma l, som er centrale for mærkningssagen, til EF-Domstolen for en udtalelse, der forventes 
i slutningen af 2019. 

Brooke Goldstein, administrerende direktør for Lawfare Project, udtalte: Vi er glade for, at den franske regering ikke vil anvende sin 
diskriminerende og ulovlige politik, mens vi afventer resultatet af sagen." 

Hun bemærkede dog: "Vi burde ikke have na et dette punkt i første omgang, hvor et israelsk selskab skal stole pa  europæiske 
domstole for at ha ndhæve grundlæggende økonomiske rettigheder. Hele spørgsma let kunne let have været afgjort, hvis den fran-
ske regering havde meddelt, at denne politik - som klart strider imod EU’s og Frankrigs handelslovgivning - vil blive suspenderet 
pa  ubestemt tid." 

Frankrig tvunget til 
at opgive støtte til 
BDS 
United with Israel 16. oktober 2018 

De franske myndigheder har 
meddelt, at de opgiver den diskrimi-
nerende og politiserende mærkning 
af israelske produkter efter en afgø-
relse fra EF-Domstolen. Israelske 
produkter fra Judæa, Samaria og 
Golan er mærket Colonies israe lien-
nes - israelske kolonier! 

BDS-demonstration i Paris 


