
Opholdsrum for mødre og børn. 

Kvinder føder i deres primitive hjem, der er bygget af gre-
ne og ler, og de ligger pa  beskidte madrasser. Derfor er baby-
er i fare for at blive smittet i samme øjeblik de er født. Hvis en 
kvinde bløder kraftigt under fødslen, kan hun dø og ingen vil 
være der for at hjælpe hende." 

Besøget inspirerede Shemesh til at starte en fond, hvis 
indsamling kom op pa  $ 12.000 for det nyligt a bnede Shifra og 
Puah fødselscenter. En større kampagne er startet for at skaffe 
flere penge, da behovet er meget stort. 

Disse gravide kvinder er glade og meget optagne af centret. 

Nyheder fra Israel 

Israelsk jordemor 
bygger fødsels-
center i Uganda 

Den israelske jordemor Ilana 
Shemesh blev chokeret over de 
centre, der behandler gravide 
kvinder i Uganda, og besluttede 
at gøre noget ved det.  

Hun oprettede en fond, der 
indsamlede $ 12.000 for at hjæl-
pe fødselscentret i landsbyen 
Abayudaya.  

Det jødiske samfund her er  
pa  2000 mennesker, der i man-
ge a r har krævet anerkendelse 
som jøder fra staten Israel, men 
intet er sket. 

Det jødiske samfund i Abayudaya. 

Det hele begyndte for et a r siden, da Shemesh ankom i Uganda for første gang og 
sa  de da rlige forhold i centrene for gravide kvinder. 

"Jeg ankom til landsbyerne i det jødiske samfund i Uganda. Jeg talte med samfun-
dets ledere og spurgte, hvad der skete de r. 

Ifølge Shemesh "har de slet ingen fødselshjælp. Forholdene pa  det statslige hospi-
tal er forfærdelige og private hospitaler er meget dyre. Forholdene kan slet ikke 
sammenlignes med israelske standarder." 

"Der er ingen monitor og ingen fødselsstue, mange kvinder lever i deres hjem og 
sygdomme som malaria, stivkrampe og TB, som er næsten udryddet i den vestlige 
verden, truer stadig Ugandas beboere, herunder gravide og nyfødte børn.  

Situationen er forfærdelig og landsbyboerne har slet ingen penge.  Myndigheder-
ne synes slet ikke at interessere sig for at forbedre forholdene. 

"Rabbien i det lokale jødiske samfund Gershom Sizomu og lederne af det lokale lægecenter har betalt 4 værelser til centret" 
sagde Shemesh. "Vi købte babysenge, medicinsk udstyr, medicin, monitorer og opsatte yderligere udstyr. Vi købte et køleskab, som 
de aldrig havde set før. Da de lokale kvinder og jordemødre kom ind og sa  det, ville de ikke tro deres egne øjne!" tilføjede hun.  

Centrets a bningsceremoni var en glædelig og rørende begivenhed med sang og dans, som man bruger det i landsbyen. Siden 
a bningen har centret haft mange fødsler - den første allerede om natten efter a bningen! 

"Nu drives centret af lokale jordemødre og vi ha ber at etablere et system, hvor jordemødre fra Israel og andre lande kan kom-
me og arbejde her.” 

Terrorist dræbt under knivangreb i Samaria 
World Israel News 15. oktober 2018 

En terrorist blev skudt og dræbt efter at have forsøgt et knivangreb i Sa-
maria mandag eftermiddag. Et øjenvidne siger han gik til angreb pa  israelske 
IDF-soldater og forsøgte at stikke dem ned pa  et busstoppested, men solda-
terne skød og dræbte ham. 

Tidligere mandag undgik højesteretsdommer David Mintz med nød og 
næppe et bilangreb af 3 arabere bevæbnet med hamre i et kryds pa  Route 
463 i Samaria. 

Sidste torsdag blev 2 personer sa ret i et knivangreb i Samaria. Terroristen 
undslap, men blev senere arresteret af israelske styrker. 

Der har i den sidste ma ned været et stigende antal knivangreb i Israel. 
David Minz 



Israel åbner ambassade i Rwanda 
United with Israel 17. oktober 2018 

Israel vil til næste a r a bne en ambassade i den centralafri-
kanske stat Rwanda. Den nye ambassade vil blive placeret i 
hovedstaden Kigali. Selvom de 2 lande har opretholdt diplo-
matisk forbindelse i a revis, er kontakten forega et gennem 
den israelske ambassade i Addis Abeba, Etiopien. 

Udenrigsministeriet støtter flytningen, som nu afventer 
endelig godkendelse fra premierminister Benjamin Netanya-
hu, der også er fungerende udenrigsminister. Rwanda beholder 
sin ambassade i Tel Aviv. 

De diplomatiske forbindelser mellem de 2 lande er tætte 
og omfatter blandt andet sikkerhedssamarbejde og israelsk 
va beneksport til Rwanda.  

Derudover har Israel forsøgt at sende en del af de illegale 
afrikanske indvandrere i Israel til Rwanda og udøver pres pa  
den rwandiske regering, der modsætter sig det.  Rwandas præsident  Paul Kagame og ministerpræsident Netanyahu. 

Selvstyret arresterer amerikansk 
statsborger for hjælp til hussalg 
World Israel News 20. oktober 2018 

En palæstinensisk-amerikansk familiefar henvender 
sig USA’s udenrigsministerium om hjælp, efter at han er 
blevet arresteret af Selvstyrets sikkerhedsstyrker for sin 
medvirken som ejendomsmægler til at sælge et arabisk 
ejet hus i den gamle by i Jerusalem til jøder. 

Ifølge Jerusalem Post er manden, en 55-a rig beboer i 
Betlehem, der har arbejdet for Selvstyrets indenrigsmi-
nisterium, blevet anklaget for at være ejendomsmægler 
for den arabiske husejer  og en jødisk organisation. Han 
siges at have modtaget $ 25.000 i provision. 

En fatwa udstedt af  myndigheder betegner enhver 
araber, der sælger land til jøder, som højforræder, da 
”palæstinensisk land ma  ikke sælges til ikke-muslimer.” 

Jerusalems gamle bydel 

Israel, Columbia og USA afslører Venezuelas link til Hizbollah 
World Israel News 19. oktober 2018 

Undersøgelser foretaget af USA, Israel og Colombia har fulgt flere økonomiske transaktioner 
mellem præsident Nicola s Maduros medskyldige Alex Saab og Hizbollahs terrororganisation. 

Saab var støttemodtager under det venezuelanske statsprogram kaldet Local Supply and Pro-
duction Committees, som administrerer basale fødevarer til landets indbyggere til lavere omkostnin-
ger, det sker gennem forhandlere af fødevarer fra udlandet. Saab var knyttet til fødevarefordelin-
gen gennem kontrakter, som Grand Limited Group-selskabet underskrev med præsidenten. 

Disse transaktioner, der kan spores tilbage til Saab, "stammer fra Venezuelas Centralbank og 
endte i Asien efter at have været gennem skattevæsenet." rapporterer The PanAm Post. Derefter 
gik pengene angiveligt til Hizbollah. Præsident Nicolás Maduros  

 

15 terrorister anholdt i Judæa 
og Samaria 
 
World Israel News 16. oktober 2018 

Mandag aften arresterede det israelske militær 
15 eftersøgte terrorister i en aktion i Judæa og Sa-
maria. De anklagede var anklaget for enten terror-
aktiviteter eller forstyrrelse af den offentlige orden 
mod civile og israelske styrker. De mistænkte blev 
ført til forhør hos Sikkerhedstjenesten. 

I aktionen blev der fundet et eksemplar af den 
lette maskinpistol Carlo, et lokalt produceret va ben 
af samme type som blev brugt af Ashraf Walid Sulei-
man Na'alowa, der dræbte 6 israelere i Barkan Indu-
strial Park den 7. oktober i a r. Han er stadig pa  fri 
fod. 



Libanesisk skønhedsdronning frataget titel 
United with Israel 21. oktober 2018 

Libanons Miss World er blevet frataget sin titel efter at have bega et den grove 
forbrydelse at stille op til et billede med  Miss Israel under det internationale even-
tyr pa  Filippinerne, rapporterer Daily Mail. 

Billedet viser Miss World fra Libanon Salwa Akar sammen med Miss Israel, den 
israelsk-arabiske Dana Zreik, der lægger armen om hende i venskab. 

Da billedet dukkede op pa  Instagram, udstedte arrangørerne af Miss World i 
Libanon en erklæring om, at de "kategorisk forkastede forholdet til Israel" og at de 
havde trukket Akar's titel tilbage. 

Men i onsdags lovede en dristig Akar at fortsætte i konkurrencen: "Jeg behøver 
ikke en titel for at være mig selv!" skrev hun pa  sin Facebook-side. "Jeg vil afslutte 
det jeg begyndte, med eller uden jeres støtte og kærlighed." 

Ofir Gendelman, premierminister Netanyahus talsmand for arabiske medier, skrev 
pa  Twitter: ”Akar er blevet frataget sin titel af Libanon, fordi hun turde tage dette 
billede sammen med Miss Israel, Daza Zreik, en israelsk araber, der stolt repræsente-
rer sit land. Libanesisk apartheid skal fordømmes!" krævede han. 

Det er ikke første gang Libanon straffer modeller for venskab med israelere. Miss Israel og Miss World i 2017. 

I 2015 mistede Miss Libanon, Saly Greige, næsten sin titel, da hun lagde et foto på de sociale medier, hvor hun stod sammen med 
Miss Israel, Doron Matalon. 

I august 2017 blev den svensk-libanesiske statsborger Amanda Hanna, der vandt konkurrencen Miss Libanon Immigrant 2017, 
frataget sin titel, fordi hun havde besøgt Israel pa  sit svenske pas pa  en akademisk tur i 2016. 

Tyrkisk politi standsede 
angreb på israelsk ambassade 
World Israel News 16. oktober 2018 

Tyrkiske sikkerhedsstyrker skød i tirsdags pa  en traktor-
chauffør, der søgte at køre ind i den israelske ambassade i 
Ankara. Føreren ignorerede alle opkald til at stoppe og blev 
skudt i benet. Han fortalte senere politiet, at han havde plan-
lagt en protest uden for ambassaden.  

Manden blev til sidst standset i et omra de tæt pa  den 
israelske ambassadørs bopæl, han blev senere identificeret 
som en 45-a rig landmand. Ankaras guvernør meddelte, at 
han siden 2007 havde været under behandling for psykiske 
problemer. 

Politiet skød flere advarselsskud i luften for at stoppe traktoren pa  Atatyrk Boulevard, hvor der ligger mange offentlige bygnin-
ger og ambassader, men den fortsatte og knuste flere biler undervejs. Den blev til sidst stoppet pa  en gade ca. 2 kilometer fra am-
bassadørens bolig.  

Mindesmærke over Israels faldne i 1948 er udsat for groft hærværk 
World Israel News 11. oktober 2018 

Maccabæernes Grav, mindesmærket for faldne jødiske soldater i Frihedskrigen 1948, er blevet udsat for hærværk, opdagede 
Aryeh Golan, journalist på radiostationen Kan Bet, under en afslappet spadseretur fredag den 5. oktober. Han tog billeder af hærvær-
ket og lagde dem pa  Kan Bets Facebook-site, de viser mindesmærket i en chokerende da rlig tilstand. 

De store stentavler er knuste – ”mest pa  de steder, hvor IDF’s navn er nævnt” skriver Golan i Facebook-indlægget. "Et stykke 
blev helt afmonteret og knust til en bunke sten, og hele monumentet virker forsømt og forladt." 

Golan har skrevet til forsvarsministeriet, men har endnu ikke fa et svar. 



BBC News omtaler ikke 
dødelig terror i Israel 
World Israel News 16. oktober 2018 

Israels sikkerhedstjeneste rapporterede om 
204 terrorangreb i september 2018: 70 i Judæa 
og Samaria, 10 i Jerusalem 124 i Gaza. Men pa  
BBC News website var der kun omtale af 4,49 % 
af disse blodige begivenheder pa  e n ma ned. 

Siden nyta r 2018 har BBC kun rapporteret 
19,9 % af alle terrorangreb, hvoraf 88,9 % re-
sulterede i dødsfald for civile israelere. 

 I Judæa, Samaria og Jerusalem blev der re-
gistreret 61 angreb med benzinbomber, 8 med 
sprængstof, 7 ildebrande, 1 med skydning og 3 
med kniv. 

I Gaza var der 66 angreb med benzinbom-
ber, 35 med eksplosiver og 23 granater. Der 
var ingen angreb med raketter eller morte r i 
september. Et af de mange angreb i Jerusalem med dødelig udgang for en israelsk håndværker. 

1 civil blev myrdet og 1 medlem af sikkerhedsstyrken blev sa ret under angreb i september. 
BBC News omtalte heller ikke Ari Fulds dødbringende knivstik i Gush Etzion den 16. september, men nævnte det en uge senere 

i en opsummerende rapport. 
Hamas’ Great Return March med voldelige angreb langs grænsen mellem Israel og Gaza med mange sårede IDF-soldater var heller 

ikke emnet for nogen rapport pa  BBC News website. 
Israels ambassadør i England blev kaldt hjem til Israel i maj efter en diplomatisk tvist mellem de to lande. 

Universitets velkomst til Alqasem: Vi vil ikke have dig her! 
United with Israel 21. oktober 2018 

Plakater med tekster som Hold din BDS fra min campus! hilste den arabisk-amerikanske 
studerende Lara Alqasem velkommen pa  Det hebraiske Universitet i Jerusalem. 

Hun blev beordret ud af landet af den israelske regering pa  grund af sit engagement i orga-
nisationen Studerende for Retfærdighed i Palæstina, der støtter boykot og sanktioner mod Is-
rael. Men søndag omstødte Højesteret udvisningen for at gennemga  sagen nøjere og torsdag 
besluttede den at lade hende forblive i landet.  

Plakaterne pa  engelsk og hebraisk var opsat af den zionistiske organisation Im  Tirtzu og 
havde tekster som Lara, har du ingen skam i livet? og Hold din BDS fra min campus! 

De henviste her til Alqasems støtte til Rasmea Odeh, der havde en nøglerolle i et bombe-
angreb i 1969, som dræbte 2 studerende pa  universitetet: Du støtter en terrorist, som myrde-
de 2 hebraiske studerende, og nu vil du studere her? Vi vil ikke have dig her! Hvis du foragter 
Israel så meget, er du velkommen til at tage til Gaza, Syrien eller Iran. De vil byde BDS- og terro-
rist-tilhængere som dig velkommen med åbne arme! 

Forsvarsminister Liberman:  
Israel er på vej til krig  
World Israel News 22. oktober 2018 

"Vi har undersøgt alle muligheder og sidste udvej 
er at sla  til overfor Hamas" sagde forsvarsminister Li-
berman. ”Egyptisk mægling er mislykket og Israel sta r  
ved et vejskel.” Det var budskabet, forsvarsminister 
Avigdor Liberman afleverede mandag til Knessets ud-
valg for Udenrigsanliggender og Forsvarsudvalget. 

Den stigende intensitet i omfanget af vold og an-
greb fra Gaza kulminerede i onsdagens raketangreb 
pa  Israel, som ødelagde et hjem i Beersheba. 

”Det palæstinensiske oprør pa  Israels grænse med Gaza er ikke folkelige protester. som Hamas skildrer dem, men omhyggeligt 
organiseret vold fra terrorgrupper. 15.000 mennesker ga r ikke til fods for at komme til grænsen. Vi har siden 30. marts talt om de 
titusindvis af millioner shekels, som Hamas har brugt. De betaler for hver dræbt person $ 3.000, hver alvorligt sa ret $ 500, en mo-
derat skadet fa r mindre end $ 200. 

"Na r vi taler om et arrangement, og jeg udtrykker min mening her - tror jeg ikke pa  noget arrangement med Hamas. Det virker 
ikke, det har ikke fungeret tidligere, det vil ikke fungere i fremtiden. Israel har na et en situation, hvor der ikke findes noget alterna-
tiv – selv ikke det sværeste slag, vi kan give Hamas i Gaza, vil hjælpe. Vi er na et til det punkt, hvor vi skal træffe en beslutning. Ha-
mas har opfordret til krig mod Israel, og Hamas mener hvad de siger - derfor skal vi drage klare konklusioner og  udover konklusi-
onerne har vi brug for handling." 

Forsvarsudvalget mødtes onsdag aften for at overveje et svar pa  raketangrebet fra Gaza - diskussionen blev ikke offentliggjort. 


