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Læger genopretter synet med membrantransplantation 
United with Israel 18. februar 2019 

En kvinde i 20'erne kom fornylig til Rambam Hospital med betydelige kemi-

ske forbrændinger pa  overfladen af sit øje. Den alvorlige skade truede hendes 

øjenla g, øjnene og hendes syn med fare for blindhed. 

Dr. Shmuel Graffi, formand for den israelske hornhindeforening og seniorlæ-

ge i Rambams afdeling for øjenlæger, behandlede den unge kvinde og sagde, at 

kemikalierne var meget farlige og krævede en "kreativ løsning." 

Kemikalierne la  mellem kvindens kontaktlinse og hendes hornhinde og var begyndt at nedbryde hornhindevævet og trænge   

dybere ind i øjet. Det fik ogsa  hendes immunsystem til at udvikle en ekstrem reaktion - skabelsen af arvæv for at beskytte øjet. Det 

kan fora rsage reel skade pa  bindehinden og hornhinden, hvis ikke den behandles lige efter at skaden er sket.  

Lægerne overvejede hvordan de skulle behandle skaden og fandt frem til at belægge det berørte omra de med det ydre lag af en 

moderkage.  

En unik proces blev brugt for at bevare den amniotiske membran fra en donor efter kejsersnit. Efter at de havde sikret dens eg-

nethed gennemgik den unge kvinde en kompleks og præcis operation, hvor membranen blev syet ind under hendes øjenla g. 

Den succesfulde operation blev efterfulgt af en kort genopretningsperiode, hvor implantatet med succes blev absorberet af 

hendes krop og den unge kvindes syn blev genoprettet. 

80 gravsten tilsvinet på jødisk kirkegård  
World Israel News 19. februar 2019 

80 gravsten blev vandaliseret mandag aften pa  en jødisk kirke-

ga rd i den sydfranske provins Alsace. Hagekors blev sprøjtet pa  grav-

stenene. Gerningsmændene er endnu ikke fundet.  

"Jeg er dybt bedrøver over ødelæggelserne pa  kirkega rden," sagde 

borgmesteren. "Den jødiske kirkega rd har ligget her siden 1795." 

Vandalisme fandt sted fa  timer før en March mod Antisemitisme, 

hvor almindelige borgere og embedsmænd pa  tværs af det politiske 

spektrum fordømte bølgen af jødehad. Før tirsdagens samling til mar-

chen besøgte præsident Emmanuel Macron den jødiske kirkega rd.  

"Hver gang en fransk borger bliver fornærmet, truet eller værre, sa ret eller dræbt, fordi han eller hun er jødisk, er det hele repu-

blikken, der bliver angrebet!” sagde Macron. De tidligere franske præsidenter Francois Hollande og Nicolas Sarkozy sluttede sig 

ogsa  til tusindvis af demonstranter og embedsmænd pa  gaderne i Paris. 

Udbruddet i antisemitisme i Frankrig, der engang var hjemsted for verdens største jødiske befolkning uden for Israel og USA, 
blev ogsa  udstillet, da en strøm af verbal vold blev rettet mod den fremtrædende filosof Alain Finkielkraut lørdag under en march 

af De gule Veste. Angrebet kom dagen efter, at den franske regering rapporterede en stigning i antisemitismen sidste a r: 541 regi-

strerede overgreb, en stigning pa  74 % fra 311 i 2017. 

Israelsk-fransk film vandt Golden Bear i Berlin 
Reuters 16. februar 2019 

Nadav Lapids film Synonymer -  en anarkistisk historie om en israe-

ler, der i Paris forsøger at undertrykke sin oprindelse - vandt ved Berlin 

Filmfestival den eftertragtede Golden Bear-pris i lørdags. 

Filmen er en let komisk, semi-selvbiografisk undersøgelse af identi-

tet og ambivalens af nationale tilhørsforhold og fortæller historien om 

Yoav, spillet af Tom Mercier, og hans kamp for at indrette sig som fransk. 

Yoav viser muterende franske synonymer i et forsøg pa  at fortrænge 

sit medfødte hebraisk med fransk, da han bliver ven med et ungt, velha-

vende par, som spilles af Quentin Dolmaire og Louise Chevillotte. 

Lapid tilegner filmen til sin mor Era Lapid, som redigerede den indtil 

sin død. "Vi redigerede denne film mellem arbejdsrum og hospitaler - 

Det var et kapløb mellem døden og filmen - og døden vandt." 

Lapid tog ligesom sin hovedperson fra Israel til Paris i en ung alder 

og sammenligner sin rejse med Yoavs. 

"I hovedet forlader han det værste land nogensinde for at komme til 

det bedste land nogensinde. Pa  et bestemt tidspunkt sta r han overfor en 

mere kompleks virkelighed.  

Men jeg er selv lidt som Yoav - jeg forsøger at a bne denne lukkede 

dør. Jeg er charmeret af alt det skønne, der findes i Frankrig."     
Scenebillede fra filmen 



7 udbrydere fra Labour holdt orienterende pressemøde mandag den 19. februar. 

9 MP forlader Labour i protest 
World Israel News 18. februar 2019 

8 parlamentsmedlemmer fra Labour tog det 

radikale skridt at udmelde sig i afsky for Jeremy 

Corbyns lederskab og hans fejl i forbindelse med 

Brexit og for hans udtalte anti-semitisme. 

”Vi danner ikke et nyt politisk parti” meddel-

te de første 7 pa  en pressekonference og forkla-

rede de-res grunde til at forlade Labour. 

"Jeg er rasende over, at arbejderpartiets le-

delse er medvirkende til at muliggøre Brexit, det 

vil medføre store økonomiske, sociale og politi-

ske skader i vort land," sagde MP Mike Gapes. 

"Jeremy Corbyn og alle omkring ham sta r pa  den 

forkerte side i mange internationale spørgsma l. 

En regering under Corbyn ville true vor nationa-

le sikkerhed og internationale alliancer." 

Luciana Berger, jødisk MP, omtalte partilederens manglende bekæmpelse af anti-semitisme. Hun fortalte journalister, at Labour 

nu er "institutionelt anti-semitisk", fordi han forsætligt og gentagne gange har undladt at ga  imod hadet til det jødiske folk i sine 

rækker." Hun havde følt sig alene i ”en kultur af mobning, fordomme og ydmygelser.” 

Lovgiveren Ann Coffey udtrykte lignende meninger. Hun sagde, at jødehadet i partiet nu er fuldmodent og beskyldte Corbyn for 

generelt at lukke af for al kritik. ”Labour er ikke længere et bredt parti - enhver kritik af lederskabet mødes med misbrug og be-

skyldninger om forræderi!" sagde hun. 

MP Chuka Umunna, der har været nævnt som en mulig fremtidig leder af Labour, bemærkede: "Folk vil ikke længere belemres 

med denne rystende inkompetence." Han inviterede ligesindede til ogsa  at tilslutte sig gruppen og sagde: "Vi inviterer jer ti l at for-

lade jeres partier for at hjælpe os med at skabe en ny konsensus om vejen frem for Storbritannien!" 

      Ann Coffey, Angela Smith, Chris Leslie, Mike Gapes, Luciana Berger, Gavin Shuker, Chuka Umunna, Joan Ryan, Ian Austin have left. 

Scene fra filmen 

EAPPI hævder de overholder upartiskhed 
”Vi er ikke pro-israelske eller pro-palæstinensiske og vi ta-

ger ikke parti i konflikten. Vi arbejder for menneskerettigheder 

og international humanitær ret. Vi diskriminerer ikke nogen og 

sta r trofast hos fattige, undertrykte og marginaliserede.” Men  i 

praksis udgiver man anti-Israelsk propaganda af værste skuffe. 

EAPPI udgiver “ressourcer” i form af “fakta-blade”, fotos, vi-

deoer og publikationer, som altsammen fokuserer pa  palæsti-

nensiske lidelser, men samtidig giver Israel hele skylden for 

dem, direkte eller indirekte. 

Selv de kristnes meget da rlige situation i omra det giver 

man Israel skyld for. I pjecen Faith Under Occupation fra 2012 

opfordrer EAPPI til sanktioner, boycot og udfordring af Israel 

ved  lokale og internationale domstole. 

WCC bekæmper kristen zionisme og kalder den “kætteri” 

under kristen teologi – bl.a. ved en WCC-begivenhed i 2015. 

NGO Monitors undersøgelse har derfor ikke overraskende 

dokumenteret, at “na r frivillige vender tilbage til deres hjem-

lande og kirker, deltager de i anti-israelsk politisk arbejde som 

boycotkampagner (BDS) og de sidestiller Israel med apartheid-

Sydafrika og Nazityskland.”                                           Kilde: miff.dk 

Kirkernes Verdensråds aktiviteter i Israel 
United with Israel 18. februar 2019 

Det økumeniske oplysningsprogram i Palæstina og Israel 

EAPPI - et projekt fra Kirkernes Verdensra d WCC - er et poli-

tisk projekt, forklædt som en idealistisk gruppe, der arbejder 

for menneskerettigheder. 

Den virker hovedsageligt i Hebron og den gamle by i Jerusa-

lem og har her indsamlet informationer om bl. a. sikkerheden. 

Den er nu vendt hjem for at føre anti-israelske kampagner, 

"ofte med en teologisk anti-semitisk retorik" forklarer Itai Reu-

veni, der står for kommunikationen til NGO Monitor. Den har 

besøgt jødiske privathjem og chikaneret beboerne, ligesom 

dens støtte til palæstinensiske terrorister er dokumenteret. 

Afsløringen af EAPPI's ulovlige handlinger - finansieret af eu-

ropæiske regeringer og kirker - er resultatet af mange a rs grun-

digt arbejde og dokumentation. Som et resultat af denne dybtga -

ende rapport efter 3 a rs undersøgelser har WCC nu meddelt, at 

de har taget EAPPI ud af Hebron. 

EAPPI i Hebron 



IDF-soldat alvorligt såret i kampe ved sikkerhedshegnet 
World Israel News 18. februar 2019 

I kampe mellem israelske styrker og Gaza-oprørere søndag aften blev Yoad Zaguri om-

kring kl. 21 ramt af en hjemmelavet bombe og overført til Ashkelons Barzilai Medical Center 

med granatsplinter i nakken og alvorlig blødning. 19 oprørere blev sa ret, heraf e n med sa r i 

hovedet, ifølge Sundhedsministeriet i Gaza, der drives af Hamas. 

Zaguris tante Yardena Ben-Avraham fortalte, at hendes nevø ”havde forladt alt og var rejst 

til Israel" med hentydning til hans behagelige liv i Los Angeles. Hun forklarede, at Zaguris far 

havde en forretning i USA og forældrene havde bedt ham om ikke at melde sig til hæren. Men 

Zaguri lod sig ikke afskrække og insisterede pa  at tjene i Nahal Brigaden. 

Zaguris kæreste Ella Avi Mor talte ogsa  med medierne pa  hospitalet og beskrev sit chok ved at høre om hændelsen. "Vi er begge 

fra Los Angeles-omra det," fortalte hun. "Vi har været sammen i halvandet a r. Han var min bedste ven.”  

Ifølge rapporter fra Gaza trængte oprørerne næsten helt gennem sikkerhedshegnet, men blev sla et tilbage af israelske skud og 

granater mod en Hamas-position nær grænsen. Som en del af oprøret kastede araberne med eksplosiver, sten og afbrændte dæk. 

Kampene fandt sted to dage efter, at en israelsk politibetjent under cover blev sa ret i en stor grænsekamp. 

Mand knivstukket i Jerusalem 
World Israel News 17. februar 2019 

En 43-a rig mand blev stukket ned med kniv søndag morgen i Jerusalems Gilo-kvarter. Ambulancelæger gav ham akut læge-

hjælp og kørte ham til Shaare Zedek Hospital i alvorlig tilstand med flere sa r pa  overkroppen. 

Ofret var ved bevidsthed og fortalte, at manden, der angreb ham, var af arabisk udseende. Israels politi kalder angrebet en kri-

minel handling og ikke et terrorangreb. 

Et medlem af Magen David Adom, Israels ambulancetjeneste, sagde: "Da jeg kom til stedet, sa  jeg en mand, der sad lænet ind 

mod hegnet, halvt bevidstløs. Han havde flere stiksa r pa  overkroppen. Jeg gav ham førstehjælpsbehandling for det omfattende 

blodtab. Vi bragte ham til intensiv afdeling pa  hospitalet, han var i moderat tilstand." 

Antisemitisk gruppe har gjort 
professors liv til et helvede 
World Israel News 21. februar 2019 

Michael Goldstein er mangeårig professor i 

kommunikation og regeringsrelation i Kings-

borough Community College i Brooklyn - en del 

af City University of New York (CUNY). Hans 

far Leon Goldstein, var skolens præsident i 29 

a r og den mand, der byggede kollegiet. 

Goldstein skrev i en artikel sidste uge i 

Daily News, at på trods af alt dette er han ble-

vet offer for "en systematisk ondsindet kam-

pagne, hvor jeg ma lrettet chikaneres pa  grund 

af hvem jeg er og hvad jeg tror pa .  

A rsagen er, at jeg er jødisk, politisk konser-

vativ, tror pa  zionismen og pa  det jødiske folks 

borgerlige rettigheder.” 

I februar 2018 blev et stort vægbillede pa  kollegiet af hans far overmalet med antisemitisk graffiti. Han fandt senere ud af det 

var sket dagen efter, at Kingsborough-professoren Katia Perea, medlem af den radikale Progressive Faculty Caucus (PFC), havde 

opfordret en administrator til at skyde ham. Da han afviste hende, sagde hun: "Sa  ma  jeg selv ha ndtere det!" 

"Dette var min ødelæggende introduktion til PFC og dens endeløse chikane. Det var ogsa  min introduktion til den drivende kraft 

i Kingsboroughs og CUNY’s administration" skrev han i artiklen og tilføjede, at kollegiet nægtede at klassificere hændelsen som 

hadkriminalitet og havde afsla et hans anmodning om personlig beskyttelse. 

"Dette var kun begyndelsen pa  en orkestreret, aggressiv bevægelse med den bevidste hensigt at ødelægge mig." 

Angriberne viste foto af 13-årig datter 
I et andet angreb - 31. maj 2018 - begyndte anarkister at sta  udenfor auditoriet og sla  pa  vinduerne 

under hans forelæsning. De uddelte 1.000 løbesedler pa  kollegiet og skrev et indlæg pa  Facebook med 

foto af hans 13-a rige datter, hentet fra andre studerende pa  Facebook. ”Da ma tte jeg briste i gra d!” 

Omsider besluttede CUNY i oktober 2018 at indlede en undersøgelse af sagen. Ifølge Goldstein var det 

fordi en kommunistisk avis offentliggjorde en anonym artikel fra PFC med "forfærdelige anti-semitiske, 

anti-zionistiske pa stande og opfordrede de studerende til at gøre oprør mod mig, skønt de selv er lærere. 

 "Men de er ikke lærere. De er indoktrinører. Lederen er Anthony Alessandrini, en af grundlæggerne 

af Students for Justice in Palestine, som holder møde fredag aften, fordi jødiske medlemmer sa  ikke kan 

deltage pa  grund af sabbat - de har flere gange bedt om en anden mødeaften, men til ingen nytte.”  Michael Goldstein  

Kingsborough Community College 
er en afdeling af  University of New York  



”Alessandrini er blevet anklaget af Canary 

Mission, som på sit website dokumenterer om 

mennesker og grupper, der fremmer hadet til 

USA, Israel og jøder. 

Først da en kristen kollega ogsa  oplevede 

et ondsindet angreb og krævede personlig be-

skyttelse, begyndte kollegiet at overveje at gø-

re det ogsa  for mig. Hun frygtede for sit liv." 

Beskyttelsen kom dog først, da Lawfare 

Project - en gruppe af advokater, der forsva-

rer menneskerettigheder for det jødiske folk, 

for pro-Israelske samfund og som bekæmper 

diskrimination - sendte et brev til CUNY’s le-

der, der krævede, at Goldstein omga ende fik 

en sikkerhedsvagt. 

Spurgt om, hvorfor kollegiet tillader mis-

bruget at fortsætte, siger Goldstein: "De er sa  

bange for retssager. Sa  længe det lykkes dem 

at forsinke en løsning, gør de det." 

Om sine synspunkter siger Goldstein: "Jeg 

er ikke anti-muslim, men jeg er imod islamisk 

ekstremisme. De fleste muslimer tager stor 

afstand til disse fanatikere, der er som tikken-

de bomber. Jeg er imod alle, der angriber jø-

der, kristne, homoseksuelle og mange andre. 
Kingsboroughs præsident Leon M Goldstein og Brooklyn Boroughs præsident Sebasti-

an Leone ved grundlæggelsen af Kingsborough College i 1963. 

"De tager min menneskelighed fra mig. De ødelægger mig. Jeg er kun det 

halve af den mand, jeg engang var. Jeg har søvnløse nætter. Na r jeg ser pa  en 

elev, frygter jeg han vil angribe mig. Jeg forlader ikke engang mit kontor. De 

har isoleret mig. Jeg ledsages af en sikkerhedsvagt overalt pa  kollegiet. Jeg har 

tabt mere end 20 kg i vægt. Jeg gik før i jakkesæt med slips hver dag, men nu er 

jeg ligeglad med, hvad jeg har pa . 

De har legitimeret antisemitisme. Havde jeg været sort, homoseksuel, mus-

limsk, latino eller handicappet, var min arbejdsplads kommet mig til undsæt-

ning. Det er dem, der angriber mig, men det er universitetet, der gør det muligt 

for dem og opmuntrer dem ved dets manglende handling. Det var min far, der 

byggede dette kollegie. Han elskede universitetet og eleverne. Nu vender han 

sig i sin grav over, at disse hadere har fa et lov at trives og blive stadig flere. Anthony Alessandrini  Katia Perea 

PFC’s aktiviteter er ikke kun rettet mod mig. Alene i løbet af det sidste a r er der indgivet mindst 5 anklager mod jødiske medar-

bejdere pa  CUNY." 

Goldstein siger han har ikke-jødiske venner, som var medlemmer af PFC, men forlod det pa  grund af antisemitismen. "De infor-

merede mig om det og fortalte det var oprettet som en kommunistisk celle og hvad der her blev sagt om jøder. De bruger ordet 

zionistiske, men det betyder jøder. 
”Der sker noget med mig” 

"Jeg er nu 55 a r gammel. Der er 10 a r til jeg kan ga  pa  pension, men jeg tror 

disse overgreb vil fortsætte i de næste 10 a r. Jeg tror, der sker noget med mig." 

Trods sin vanskelige situation vil Goldstein ikke søge andet arbejde. 

"Jeg tror ikke, nogen vil ansætte mig blandt akademikerne, fordi jeg gik ud i 

offentligheden med dette. Jeg har ogsa  mistet min entusiasme. Jeg er død." 

”Viser situationen pa  amerikanske universiteter fremtiden for Amerika?”  

"Det er forbi. Vi er pa  vej mod tilstandene i Frankrig og Storbritannien. Vi 

ser, hvad der skete med kongresmedlem Ilhan Omar i denne uge, vi ser, hvad 

der forega r i USA´s demokratiske parti. Jeg tror mange pa  fakultetet, i dette 

kollegie og i hele USA ga r tilbage og har sympatier, der er anti-jødiske og anti-

Israel. Men jeg tror ogsa , at der stadig er mange, mange amerikanere, der støt-

ter jøder og staten Israel. Men hver dag ser jeg en stigende og stærkere ven-

strefløj, hvis ideologi spredes til de unge. Jeg tror vi har tabt denne generation. 

Mange jødiske studerende har ikke samme tilknytning til Israel som generatio-

ner havde for blot 10 a r siden. De tror pa , hvad de lærer. " 

Goldstein nævnte et møde, arrangeret af Alessandrini, hvor 15 studerende 

fortalte 300-400 børn, at ”Israel er den største trussel mod verdensfreden.” 

"Jeg er kanariefuglen i kulminen, hvis kvidren standser ved forekomsten af 

gas. Ogsa  jeg advarer imod, hvad der sker!" siger han og fortæller til sidst om 5 

antisemitiske overgreb i Brooklyn i sidste uge. 
Muntre studerende på Kingsborough 


