
Nyheder fra Israel 
83 etiopere er kommet til Israel 
World Israel News 5. februar 2019 

Den første gruppe etiopiere, siden regeringen godkendte 
indrejse af 1.000 fra Addis Abeba sidste a r landede mandag 

aften. De 83 mænd, kvinder og børn er medlemmer af Falash 

Mura, en gruppe, hvis forfædre var jødiske, men som senere blev 
tvunget til at konvertere til kristendom. 

De og ca. 7.000 andre er blevet indgifte i det jødiske sam-

fund og forlod derfor deres landsbyer for at komme til lejrene i 

Addis Abeba og Gondar, sa  de kunne slutte sig til de slægtninge, 
der kom til Israel gennem a rene.  

Falash Mura har ventet i gennemsnitligt 15 a r pa  at se deres familier igen, nogle sa  længe som 20 a r. 

Israel har været langsom til at bringe de sidste etiopiere hjem. Premierminister Benjamin Netanyahu har meddelt, at rege-

ringen havde besluttet at godkende "de sidste efterkommere i lokalsamfundene med tilknytning til Israel." Men kun omkring 

1.300 er kommet hjem. For 4 ma neder siden godkendte regeringen 1.000 flere, først og fremmest dem med børn i Israel. 
Jewish Agencys formand Isaac Herzog bød de nye indvandrere velkommen til Israel: Operation Yehudith bringer etiopiske 

jøder til Israel og dette er et meget bevægende øjeblik, hvor hele Israel byder jer velkommen!" sagde han og tilføjede: "Jeg 

ve d, I har forladt venner og familie i Etiopien og jeg opfordrer regeringen til ogsa  at bringe de resterende til Israel." 
Modstandere af indvandringen siger, at selvom Falash Mura har lært om jødedommen og israelsk liv i lejrene, der delvis 

finansieres af amerikanske jøder, er de ikke jødiske. De skal konvertere til jødedommen, na r de kommer til Israel. 

De kommer derfor ikke under loven om tilbagevenden, men under loven om indrejse, som omhandler indvandring med 

henblik pa  familiesammenføring. Men mens nogle bliver glædeligt forenet med deres kære, bliver flere familier splittede. 
"Jeg er ba de glad og ogsa  trist," sagde en nyankommen i lufthavnen, "for jeg er her, men mine søstre er stadig i Gondar." 

Den tidligere overrabbiner i Etiopien Yosef Hadane opfordrede søndag indenrigsministeriet til at arrangere en ordnet pro-

ces for at evaluere alle ansøgere, tage stilling til hvem der er godkendt, bringe dem til Israel og lukke lejrene i Etiopien. 

Af den liste over 79 resolutioner, der skal behandles pa  det kommende 

40. møde i FN’s Menneskerettighedsråd, vil 7 af dem fordømme Israel. Ikke 

e n eneste resolution om interneringen af 1 million uyghurske og tyrkiske 

muslimer i isolerede lejre i Kina pa  trods af flere rapporter om deres for-
hold. Uyghure er en tyrkisk etnicitet, der bor i Øst og Centralasien. 

Yderligere rapporter vil undersøge Malaysia, Saudi Arabien, Sri Lanka og 

Tunesien, Iran og Syrien, som alle bega r grove overtrædelser af menneske-
rettigheder. 

En liste over resolutioner til afstemning offentliggøres snart, siger lede-

ren af UN Watch Hillel Neuer, som fortæller der forventes 5 resolutioner, 

der fordømmer Israel. 

IDF redder arabisk kvindes liv 
United with Israel 4. februar 2019 

IDF soldater pa  patrulje i Binyamin omra det bemærkede en 
bil, der var standset i vejkrydset i Givat Assaf. De stod ud og sa  en 

arabisk kvinde, der havde problemer med at trække vejret. Hen-

des to børn var i bilen med hende. Soldaterne gav hende første-
hjælp, tilkaldte en ambulance og reddede dermed hendes liv. 

Vejkrydset i Givat Assaf er stedet for skudangrebet 13. decem-

cember 2018, hvor stabssergent Yuval Mor Yosef (20) og stabs-

sergent Yosef Cohen (19) blev dræbt. 
Dette er blot et enkelt eksempel pa  israelske tropper, der giver 

arabere lægebehandling. I juli 2015 etablerede IDF et helt kom-

pagni i reserven med det forma l at yde lægebehandling og huma-

nitær bistand til den arabiske befolkning. 

IDF-læger træner i  

evakuering af sårede 

FN fordømmer  

Israel i 7 nye  

resolutioner   
Menneskerettighedsra det har endnu ikke offentliggjort listen over de resolutioner, som de 47 medlemsstater 

skal stemme om - de fleste er baseret pa  rapporter. Blandt dem er der e n om boykot af virksomheder, der driver 

forretning med jødiske firmaer i Judæa, Samaria, Øst-Jerusalem og Golan, og en anden om de ugentlige angreb ledet 

af Hamas pa  grænsehegnet til Gaza under parolen March of Return.       
                                                                                                                                         Kilde: United with Israel 6. februar 2019 



283 lastbiler ind i Gaza hver dag 
miff.dk 6. august 2018 

Lad dig ikke narre af propaganda om blokaden af 

Gaza! Blokaden er slet ikke, hvad mange tror den er. 
Det strømmer ind med varer gennem israelske kon-

trolsteder. 

I 2007 oprettede Israel – samtidig med Egypten 
– en blokade overfor Gaza med det forma l at forhin-

dre Hamas i at modtage va ben frit og ukontrolleret 

pa  land og til søs.  

I 2011 udgav FN en rapport med stærk kritik af, 
hvordan Israel ha ndterede en episode i 2010. Men 

den understreger heldigvis ogsa , at søblokaden var 

fuldt ud berettiget og lovlig. 

Udover søblokaden er der grænsekontrol mellem Israel og Gaza. Der 

er ingen restriktioner for import af fødevarer og medicin, men der er 

forbud for va ben og pa  34 specificerede produktgrupper, der anvendes 

af terrororganisationer til raketproduktion og bygning af tunneller.  
Alle produkter, der ikke er opført pa  listen, bliver frigivet til Gaza 

uden nogen hindring. Skulle noget sendes til Gaza ad søvejen, sa  er der 

procedurer for modtagelse og kontrol af varer i en nærliggende israel-
ske havn. De godkendte varer sendes videre via lastbil. 

FN agenturet OCHA har meddelt, at der i a rets første halvdel kørte 

51.260 fyldte lastbiler gennem grænsekontrollen, det er gennemsnitligt 

283 hver dag og et meget højere antal, hvis det bliver fordelt pa  forskel-
lige arbejdsdage. Den samlede last fra hjælpeskibet ”Kårstein” 

Lad os sammenligne dette tal med, hvad der bliver fragtet ind af de skibe, der siger de vil bryde blokaden for at hjælpe Ga-

zas befolkning. Det nyeste eksempel er det norske skib Ka rstein, som skulle bringe medicinsk udstyr. Da de israelske kystvag-

ter tømte skibet, fandt man 18 mindre kasser samlet pa  1 palle. 

Mange af de andre skibe, som har lavet lignende aktioner siden 2008, medbringer endnu mindre - ofte varer, der ikke er 
særlig betydningsfulde. Særligt i 2010 provokerede en del aktivister de israelske myndigheder, hvilket ma ske ogsa  er sket pa  

Kårstein i sidste uge. 

Lastbiler ved overgangen Kerem Shalom 

PA-ledere boykotter offentligt, men ikke privat 
United with Israel 23. januar 2019 

Det palæstinensiske Selvstyres ledere opfordrer jævnligt sin befolk-

ning til at boykotte israelske produkter, sa  det vakte voldsom harme, da 

der dukkede et foto op, hvor de under et møde med synlig tilfredshed 

forfrisker sig med lækre israelske produkter. 

Oxford American Dictonary de forklarer hykleri således: ”Man har mo-

ralske standarder, der ikke er i overensstemmelse med egen opførsel.” 

Denne definition betegner perfekt Selvstyrets kampagne for at tvinge 

almindelige palæstinensere til at boykotte alle israelske produkter for at 

vise "modstand mod en normalisering af Israel.” Men hvor forpligtet er 

Selvstyret selv til at overholde det? 

Ifølge fotos fra et PA-møde i denne uge mener PA ikke, at det skal 

følge sine egne ordrer om boykot. Et billede blev lagt op pa  Facebook 

med PA-medarbejdere i et møde, hvor de nyder israelske forfriskninger 

som Tapuzina appelsinsaft. Billedet har fora rsaget voldsom harme og 

arbejdsministeriet fjernede det straks. 

Vreden over PA's hykleri er forsta eligt i lyset af de bestræbelser pa  at fremtvinge boykot 

af alle israelske produkter, der sker i skolerne, pa  websites og udsendelser pa  det palæsti-

nensiske TV. 

PA’s hykleri burde dog ikke overraske nogen i lyset af præsident Mahmoud Abbas’ hand-

linger. Na r det drejer sig om sit eget svigtende helbred, er storrygeren Abbas ikke indstillet 

pa  at boykotte noget israelsk. Ifølge det norske website miff.no sendte Israel i maj 2018 en 

specialist til Ramallah, som sammen med en gruppe af udenlandske læger behandlede PA-

lederen for at stabilisere hans tilstand. Efter 2 dage med intensiv behandling fik han det 

bedre og en uge senere blev han udskrevet fra sygehuset.  

Ma ske PA burde ændre sit slogan til Gør som vi siger, ikke som vi gør! 



Lone Soldiers får seng og et 
varmt måltid i Benjis House 
United with Israel 4. februar 2019 

Habayit Shel Benji eller Benji's House er et 
hjem for IDFs enlige soldater, modige men-

nesker, der er kommet til den jødiske stat for 

at tjene i den israelske hær, skønt de ikke har 

familie her. 
"I dag har vi 87 værelser. Hver soldat har 

sit eget rum, som er den rigtige model for en-

lige soldater" forklarer grundlæggeren og 
direktøren for Habyit Shel Benji, Saul Rurka. 

Hjemmet er opkaldt efter Benji Hillman, 

Rurkas fætter, der blev dræbt i den anden Li-

banonkrig i 2006. 

Ruka 

BDS rammer falsk tone i sin boykot af orkester  
United with Israel 4. februar 2019 

Anti-Israel demonstranter forsøgte i søndags at forstyrre en koncert med 

Israels filharmoniske Orkester i den prestigefyldte Carnegie Hall i New York. Et 

par dage før koncerten begyndte anti-Israel-elementer, ledet af pro-BDS 

Adalah-gruppen, at skaffe støtte til protesten pa  de sociale medier. 

Adalah ("Retfærdighed" pa  arabisk) beskriver sig selv som en selvstæn-

dig organisation, der beskytter menneskerettigheder for palæstinensere i 

Israel og i de besatte palæstinensiske omra der.  

Tusinder af demonstranter fulgte opfordringen og demonstrerede uden- 

for bygningen under hele koncerten. 

Demonstranterne sagde, at israelske kulturinstitutioner bør boykottes, herunder Israels filharmoniske orkester, "som er 

en del af det israelske apartheid-regime." Dani Dayan, Israels generalkonsul i New York, var til stede ved koncerten: ”Jeg er 

stolt over at se det filharmoniske orkester i USA. Israels kultur er eftertragtet over hele verden, den er Israels stolthed." 



 

Ma ske ukendt for mange israelere er det en kendsgerning, 

at kun 12 minutter med bybanen fra Jerusalems centrum fin-

des et kvarter indenfor byens jurisdiktion, hvor arabiske børn 

bliver undervist i, hvordan de en dag skal ødelægge Israel og 
erstatte det med en palæstinensisk stat. 

Denne undervisning i had ses i en ny video, der er udgivet 

af Center for Near East Policy Research med titlen UNRWA in 
Jerusalem: Chaos Anatomy med rystende optagelser fra Shuafat-

kvarteret, der fungerer som palæstinensisk flygtningelejr un-

der UNRWA's jurisdiktion, FN’s hjælpeorganisation for palæ-

stinensiske flygtninge. 
David Bedein, chef for Center for Near East Policy Research, 

fortæller, at som et resultat af den læseplan, der følges i 

Shuafats UNRWA-skole, "bliver hvert barn indoktrineret til at 

dræbe jøder. Men det er unikt, at "dette sker i Israel." 

Han tilføjer, at de UNRWA-embedsmænd, der leder Shuafat, 

reelt er repræsentanter for PLO og at Hamas, Islamisk Jihad og 

andre terrorgrupper ogsa  er aktive pa  skolen. 

UNRWA-skole underviser i terror  

Bedein siger: ”Na r terrorister opererer a bent i Shuafat, har de ogsa  adgang til resten af Jerusalem", da de har israelske op-

holdskort, der giver dem fuld bevægelsesfrihed i byen.                                                                                       Kilde:  JNS 29. Januar 

Hizbollah planlægger at angribe Israel 
YnetNews 31. januar 2019 

IDF’s stabschef general Aviv Kochavi talte ved mindece-
remonien for helikopterkatastrofen 30. januar 1987, hvor 

han sagde, at IDF er klar til at modsta  Hizbollah, som "over-

træder alle krigsregler og foragter menneskelige værdier, 
na r de vil invadere israelsk territorium." 

"Kun fa  snese kilometer herfra ved vor nordlige grænse 

er der en terrororganisation, der har til forma l at skade 

Israel og dets modstandskraft - en organisation, der vil in-
vadere vort territorium, sende raketter og missiler mod 

israelske civile og ustandselig overtræder internationale 

aftaler og regler for krigsførelse!   

Men IDF vil fortsætte med at ga  imod Iran og dets for-
bundsfælle Hizbollah og bekæmpe terror pa  Vestbredden, i 

Gaza og pa  Sinai-halvøen."  

IDF-chefen sagde, at han i sin nye rolle følte et endnu 
større ansvar overfor israelske faldne soldaters og civile 

afdødes familier. "En ceremoni af denne slags minder mig 

og alle IDF-chefer om den store omsorg og professionalis-

me, hvormed hæren skal planlægge sine missioner - med 
hvilken præcision og følsomhed vi ogsa  skal handle, na r 

disse missioner er udført.” sagde Kochavi. 

Kochavi ved ceremoni i 22-året for helikopterkatastrofen i 1987. 

 

Hizbollahs 

positioner 

i Libanon. 


