Nyheder fra Israel
Ariel Universitet får medicinsk fakultet
World Israel News 14. februar 2019
Rådet for videregående Uddannelse i Judæa og Samaria
godkendte onsdag aften enstemmigt oprettelsen af et medicinsk fakultet pa Ariel Universitet. Det bliver den første medicinske skole i regionen og den sjette i Israel.
Forberedelser til oprettelsen af fakultetet er allerede i
gang. Byggeriet begyndte i juni 2017 og de første studerende vil begynde allerede i november.
Planlægnings- og budgetudvalget for Israels højere læreanstalt, som fører tilsyn med israelske gymnasier og universiteter, havde for nylig stemt imod oprettelsen af en medicinsk skole med henvisning til en interessekonflikt.

Israelske politikere med studerende under et besøg på Ariel University.
Generaladvokat Avichai Mandelblit sagde imidlertid, at afstemningen ikke var bindende, og spørgsmalet kunne bringes til ny afstemning i Radet for Judæa og Samaria.
Universitetet er hjemsted for mere end 15.000 studerende og
300 fakultetsfolk. Pa sundhedsvidenskabelige omrader tilbyder universitetet allerede et pre.med-program og 30 laboratorier, der forsker i kommunikation, fysioterapi og ernæringsvidenskab.
Ariels borgmester Eli Shviro bifaldt Radets afgørelse og sagde, at
"dette er en besked pa nationalt plan. Politik bør ikke blandes med
akademikere. Denne korrekte beslutning gør det muligt for tusindvis af studerende at lære at redde liv og at fjerne stresset omkring
manglen pa læger i Israel.”

Palæstinenser anholdt for brutalt mord på teenager
World Israel News 9. februar 2019
Det israelske politi meddelte lørdag, at en palæstinenser blev arresteret i Ramallah i forbindelse med mordet på den 19-arige Ori Ansbacher, hvis legeme med
mange knivsar blev fundet i skoven nær Jerusalem i torsdags.
Hun blev begravet fredag i Tekoa med hundreder af sørgende deltagere.
Ori mødte den 29-arige palæstinenser Arafat syd for Jerusalem, han begik et
brutalt angreb pa hende og dræbte den israelske teenager.
Detaljer i undersøgelsen tilbageholdes, men tjenestemænd oplyste, at Arafat
var ulovlig bosat i Israel, havde siddet i israelsk fængsel og forlod sit hjem i Hebron i torsdags med en kniv.

Arfiye Arafat

Ori Ansbacher

Premierminister Netanyahu udtalte lørdag aften: "Fra mig selv og fra hele Israels folk udtrykker jeg kondolencer til familien Ansbacher og støtter dem i deres frygtelige sorg. Jeg tilskynder Shin Bet og politiet til indenfor fa timer at pagribe Ori Ansbachers morder. Israels lange arm vil na dem, som gør os ondt og vi vil afregne
med dem."
Præsident Rivlin kommenterede ogsa udviklingen lørdag aften og sagde: "Vi sender vore trøstende bønner
til familien Ansbacher og til hele Tekoa-samfundet for det levende lys, der nu er slukket af en ond hand, og for
det store tomrum, som Ori - godhjertet og generøs af sind – efterlader sig.

Velsignet være hen–
des minde! Personlig og
og pa vegne af alle israelere takker jeg sikkerhedsstyrkerne for hurtigt at fange den foragtelige terrorist der myrdede hende. Vi vil altid
opspore gerningsmænd
og straffe dem i lovens
fulde omfang, ligegyldigt hvor de skjuler sig.”
Flere hundrede mødte
op til Oris begravelse.

Glædesfyldt go-cart løb for handicappede børn
United with Israel 10. februar 2019
Et par hundrede mennesker fik den gode ide at opfylde en drøm for et dusin
svært handicappede børn – de gav dem mulighed for at fa deres egen helt personlige go-cart i Israels første løb for dem. Ziv Lev, grundlægger af løbet, stod for projektet Magi. Her ses nogle klip fra løbet, som blev en meget stor succes og fik bade
børn og forældre til at juble.
Endnu et eksempel pa Israels uddannelsesmæssige og rekreative programmer
for børn og voksne med forskellige udfordringer.

Irlands had til Israel er som en besættelse
Melanie Phillips.com 5. februar 2019
Der er noget meget tilfredsstillende sted ved den enormt store aftale om teknologi, som Israel lige har truffet.
I løbet af 5 ar vil Intel investere 11 milliarder dollars i en ny
halvlederfabrik i Israel. Investeringen svarer til 0,7 % af Israels
bruttonationalprodukt og forventes at skaffe tusinder af arbejdspladser.
Det tilfredsstillende er, at Israel slog konkurrenten fra Irland,
for Irland er blevet det mest Israel-hadende land i Vesten.
Dáil eller Parlamentet drøftede for nylig et lovforslag, der gør
det ulovligt at sælge varer eller ydelser fra israelere i Øst-Jerusalem og de omstridte omrader Judæa, Samaria og Golan.

Irere demonstrerer for boykot af Israelske varer.

Erklæringen fra lovens ophavsmand, den irske senator Frances Black, at den ikke er malrettet mod et bestemt land, er uheldig.
Dens bestemmelser er udarbejdet pa en sadan made, at den kun gælder for de nævnte omrader.
Det er ogsa entydigt ondskabsfuldt, for den ville ikke kun ramme de israelske bosættere, den vil ogsa betyde, at en irsk turist
ved et besøg ved Vestmuren, som han betaler en israelsk guide for, kan blive anholdt, nar han er tilbage i Irland for en lovovertrædelse med fængselsophold til følge.
Irlands udenrigsminister Simon Coveney har dog advaret om, at lovforslaget overtræder EU's handelslovgivning og derfor vil
bringe irske virksomheder i fare. Desuden kan irsk-amerikanske virksomheder være i strid med amerikanske love, der forbyder
amerikanske virksomheder samarbejde med lande, der har handelsforbud mod Israel.
Med Irland delt op mellem Den irske Republik og den britiske provins Nordirland har irske republikanske terrorister ført krigen mod Storbritannien gennem det sidste arhundrede med en skrøbelig fred, der blev aftalt Paskedag 1998.
Problemet med Israel er blevet typisk i kampen om irsk identitet, hvor de protestantiske unionister identificerer sig med Israel
og de katolske republikanere identificerer sig med palæstinenserne.

Hacker-sabotage mod anti-missilsystem

IDF's cyber-krigere i aktion

Worls Israels News 7. Februar 2019
Iran forsøgte at hacke Israels missil-alarm for mere end et ar
siden, siger Cyber Defense Division Commander Noam Sha’ar. I et
interview med Israels Hayoms weekendmagasin siger han, at cyberangrebet blev afvist af hans enhed, sa man undgik potentielle
katastrofer. Homefront Commands missil-alarm er en af de mest
følsomme dele i Israels civile og militære infrastruktur. Enhver,
der far kontrol over systemet, kan slukke sirener og lamme de
meget vigtige funktioner, der giver tidlig varsel om raketter og
missiler.
Angrebet blev afværget efter konstante overvagninger af en
iransk cybergruppe og snesevis af kørsler i Revolutionsgarden
med et budget pa over 1 mia. shekel.
Det viste sig, at gruppen forsøgte at hacke flere systemer udover missil-alarmen.
Ifølge Sha'ar forsøger Iran konstant at ødelægge Israels følsomme infrastruktur i og udenfor militæret. Han bemærker, at hans
enhed har handteret omkring 130 sadanne angreb, hvoraf de fleste stammer fra iranske enheder.
"Der er en non-stop iransk indsats i cyberkrigen mod Israel. Denne aktivitet er primært rettet mod IDF's bløde omrade og vi
bruger en række midler til at imødega den," sagde han.
Sha'ars enhed blev udsat for et lignende angreb fra Hamas, der forsøgte at hacke Israels efterretningssystem i Judæa og Samaria. Det lykkedes dem og hackerne ville have været i stand til at underminere vigtige operationer og kompromittere indsatser mod
terrorisme og endog bruge IDF’s egne observationposter til at overvage israelske aktiviteter.
Aantallet af den slags angreb vil sandsynligvis vokse i det kommende ar pa grund af de stigende ressourcer, som stater og organisationer tildeler den slags formal, men ogsa fordi IDF i stigende grad er afhængig af en sofistikeret teknologi.

Antisemitisme når rekordhøje tal
World Israel News 7. februar 2019
Antallet af antisemitiske overgreb i England
sætter ny rekord for tredie ar i træk, ifølge en rapport i denne uge fra Sikkerhedstjenesten CST.
I 2018 blev der i hele landet rapporteret 1.652
udtryk for had mod jøder, et spring pa 16 % fra
2017. Antallet for 2017 viste en stigning pa 3 % fra
2016. Størstedelen af overgrebene - 1.300 - bestod
af skældsord, hadbreve og graffiti.
Den gode nyhed er, at de fysiske overgreb faldt
med 17 % med 123 angreb mod 149 i 2017.
Ejendomsskader udviste en lignende nedadgaende tendens, med 78 forekomster i modsætning
Tusinder demonstrerer foran parlamentet imod antisemitismen i Labour i 2018. til 93 aret før.
Næsten tre fjerdedele af hændelserne fandt sted i London og Manchester, hjemsteder for de største jødiske samfund. De fleste
af dem "involverede verbale fornærmelser i offentligheden mod synlige jøder" mens næsten 25 % blev fundet pa de sociale medier.
Den store jødiske nonprofit-organisation CST har sporet sadanne hændelser siden 1984 som led i sin rolle i at hjælpe politiet
med at beskytte jødiske skoler, synagoger, organisationer og fællesskaber. I en ledsagende erklæring til rapporten noterede CST
arsagerne til den talmæssige stigning:
"Dette mønster af konsekvent høje totaltal antyder en varig situation, hvor folk med antisemitiske holdning føler sig mere sikre
for at udtrykke deres synspunkter, mens ulykkesofre og journalister kan være mere motiverede til at rapportere den antisemitisme de oplever eller støder pa."
De fleste registrerede forekomster fandt sted i maj, april, august og september, de tilskrives "reaktioner pa politiske begivenheder i USA og i udlandet, der involverer Arbejdspartiet og vold pa grænsen til Israel og Gaza i disse maneder."
9 % af episoderne - 148 - var inspireret af antisemitismen i Labour, der
blev forstærket, da Jeremy Corbyn i 2015 blev partiets formand. Over 10 % af
episoderne - 173 - afspejlede gerningsmandens had til Israel. Kun 13 overgreb
blev begaet af ekstreme islamiske trosretninger.
Som reaktion pa rapporten sagde den britiske indenrigsminister, at regeringen samarbejdede med det jødiske samfund mod dette "fuldstændig foragtelige" fænomen. "Det jødiske samfund bør ikke tolerere disse angreb og vi
gør alt, hvad vi kan, mod disse giftige synspunkter.”
Marie van der Zyl, formand for Board of Deputies of British Jews, kaldte rapporten meget bekymrende. Hun sagde, at der var ingen plads til selvtilfredshed" i kampen mod racisme og had, selvom hun fastholdt, at "generelt forbliver England et godt sted at leve for dets jødiske samfund."

Finske soldater deltog i massakrer af jøder i 1941

Finske frivillige i Division Wiking i Tammerfors 1943.

Haaretz 9. februar 2019
En rapport, der blev foranstaltet af Nazi-jægeren Efraim Zuroff konkluderer, at 1.408 finner frivilligt meldte sig til en Nazi-division og deltog i massakrer pa 10.000 mennesker.
Rapporten blev udgivet af Finlands Folkearkiv i fredags og attesterer, at
disse finske soldater deltog i massemord pa jøder, udenlandske civile og russiske krigsfanger under anden verdenskrig.
5. SS-Panzer-Division Wiking var en tysk Waffen-SS-division for udenlandske frivillige under 2. verdenskrig, som kæmpede mod Sovjetunionen pa Østfronten. Divisionen blev især bemandet med folk fra Finland, Norge, Sverige,
Danmark, Holland og Flamlændere i Belgien.
Næst efter 2.SS-Panzer-Division Das Reich var Wiking den mest berygtede
Waffen-SS-division med enestaende meriter og krigsforbrydelser i kamp.

Danske frivillige medvirkede i folkedrabet pa jøderne pa lige fod med tyske soldater og kollaboratører fra andre lande. Division
Wiking, hvor flere hundrede danske pa Østfronten gjorde tjeneste, begik i 1941 en række massakrer pa jøder.

L’viv: massakrer

1. juli 1941 rykkede Division Wiking ind i den vestukrainske hovedstad L’viv (dengang Lemberg) og begyndte en pogrom, der kostede flere tusinde jøder livet. Opildnet af det tyske sikkerhedspoliti begik ukrainske nationalister og Wikings SS-frivillige en række
massakrer, der i den nazistiske propaganda blev beskrevet som ”gengældelsesaktioner.” En norsk frivillig fortalte mange ar senere,
at han var med til at slagte jøder med bajonet. Andre frivillige fra det dansk-norske Regiment Nordland har ved forskellige lejligheder røbet detaljeret viden om massakrerne, men uden at implicere sig selv.

Zolotjiv: mishandlinger, voldtægter og drab
Da Division Wiking den 2. og 3. juli passerede gennem byen Zolotjiv, fortsatte den brutale fremfærd: ”SS plyndrer sammen med
civile banditter, driver folk ud af deres hjem og har mishandlet et betydeligt antal mennesker” rapporterede en chokeret værnemagtsofficer. Der blev skudt hæmningsløst pa krigsfanger og civile, kvinder blev voldtaget, og medlemmer af Division Wiking drev
jagt pa jøder i gaderne. De ukrainske nationalister gik i spidsen, side om side med SS-frivillige fra Wiking, hvor de fleste danske pa
Østfronten pa det tidspunkt gjorde tjeneste. Alene i Zolotjiv mistede 3.000 jøder livet.
Den 4. juli marcherede Waffen-SS gennem Zolotjivs naboby Zboriv og likviderede 600 jøder. Dagen efter blev omkring 600 jøder i Ternopil skudt og dræbt under medvirken af Regiment Nordland.

Den 5. juli deltog en del af Division Wiking i harde kampe ved byen Mikulintsi. Efter slaget
udvalgte SS-tropperne 200 sovjetiske krigsfanger, der ikke sa ”germanske” ud, og skød dem
pa stedet. Herefter begyndte endnu en pogrom: Jøderne blev hanet, tævet og mishandlet, før
de blev dræbt. Norske frivillige deltog med sikkerhed i grusomhederne, sandsynligvis ogsa
danske.
Efter disse massakrer fulgte nye: I mindre byer blev hele den jødiske befolkning myrdet. I
byer med en større jødisk befolkning blev de tvunget ind i ghettoer, hvor fattigdom, sult og
sygdomme hurtigt reducerede deres antal. Senere vendte nazisterne – nu de særlige Einsatzgrupper og politibataljoner – tilbage og dræbte de sidste.
Kilde: folkedrab.dk Division Wiking modtager jernkorset.

