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Netanyahu takker Trump for støtte om Golan 
United with Israel 22. marts 2019 

 USA’s præsident Donald Trump meddelte USA’s anerkendelse af israelsk 

suverænitet over Golan torsdag, hvorefter premierminister Benjamin Netany-

ahu ringede til den amerikanske leder for at takke ham. 

Tidligere samme dag besøgte USA’s udenrigsminister Mike Pompeo Vest-

muren i den gamle by sammen med Netanyahu og den amerikanske ambassa-

dør i Israel David Friedman. 

"Dette er Purim-aften og vi har oplevet et Purim-mirakel!" sagde Netanya-

hu i en fælles erklæring med Mike Pompeo. ”Præsident Trump har skabt histo-

rie. Jeg ringede til ham og takkede ham pa  vegne af det jødiske folk.” 

"Først anerkendte han Jerusalem som Israels hovedstad og flyttede den amerikanske ambassade hertil. Derefter trak han sig ud 

af den katastrofale Iran-traktat og genindførte sanktioner. Men nu har han gjort noget af samme historiske format: Han anerkender 

Israels suverænitet over Golan pa  et tidspunkt, hvor Iran søger at bruge Syrien som platform for at angribe og ødelægge Israel.  

Den besked, som præsident Trump har givet verden er, at Amerika sta r for Israel! Der findes ikke noget større venskab end det 
mellem Israel og USA, og ingen repræsenterer det bedre end udenrigsminister Mike Pompeo. Du og ambassadør Friedman og din 

delegation er trofaste forbundsfæller i vor alliance.” 

Mesterspionen, der fangede Eichmann, dør som 92-årig 
World Israel News 23. marts 2019 

      Rafi Eitan, legendarisk israelsk spion, der var med i tilfangetagelsen af Holocaust-arkitekten 

Adolf Eichmann, døde torsdag i Tel Aviv, han blev 92 a r. 

Ppremie rminister Benjamin Netanyahu meddelte lørdag "Min kone Sara og jeg sørger sam-

men med Israels folk over Rafi Eitan, som var oen personlig ven af vor familie. Rafi var en af 

heltene i Mossad pa  utallige missioner for Israels sikkerhed. Han deltog i bortførelsen og rets-

forfølgelsen i Jerusalem af den berygtede topnazist Adolf Eichmann." Rafi Eitan  

Netanyahu nævnte ogsa  Eitan's arbejde for at "returnere jødisk ejendom, der blev stja let under 

Holocaust" og konkluderede: "Hans klogskab og gode humør i engagementet for Israels folk og stat 

var uden sidestykke. 

Eitan blev kendt for sin rolle i operationen 1960 for at fange Eichmann i Argentina og stille ham 

for retten i Jerusalem, som er en af Mossads store historiske missioner. Den bragte de nazistiske 

rædsler i folkedrabet pa  det jødiske folk frem i lyset, hvor Eichmann var arkitekten Senere i livet 

kom Eitan ind i politik og virkede som medlem af regeringen. 

Den israelske præsident Reuven Rivlin kommenterede ogsa  Eitans bortgang og udtalte: "Vi har 

mistet en modig fighter, hans bidrag til Israels sikkerhed vil der blive undervist om i de kommende 

generationer. Rafi stod fast i sin mission og i det, som han vidste var rigtigt. Vore hoveder er i dag 

bøjet i mindet om ham og i sorg og tak med dyb forsta else for hans bidrag til folket og landet." 

Udover andre sikkerhedsfolk udtrykte ogsa  Mossads direktør Yossi Cohen sorg over Eitans bort-

gang og udtalte: "Eitan var en søjle i vort samfund generelt og især i Mossad. Vi vil altid respektere 

hans bidrag til Israels sikkerhed fra hans tid som ung i Palmach. Hans arbejde og hans bedrifter sta r 

med guldbogstaver i statens annaler. De fleste af hans operationer kan ikke offentliggøres, men de 

bidrog meget til Israels sikkerhed. Fundamentet, som Rafi lagde i statens første a r, er  stadig  grund-

laget for Mossads arbejde. Israels folk skylder ham meget. Velsignet være hans minde!"  
 

Rafi Eitan i 1963. 

Ricardo Klement = Eichmann. 
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FN anklager Israel for krigsforbrydelser 
World Israel News 22. marts 2019 

FN's Menneskerettighedsra d fordømte i fredags Israel for 

krænkelser af menneskerettighederne med krigsforbrydel-

ser under IDF's reaktion pa  den voldelige opstand ved græn-

sehegnet mellem Israel og Gaza, ledet af Hamas og islamisk 

jihad, der begyndte for et a r siden. 

Ra det stemte 23-9 i vedtagelse af den 252-siders rapport, 

som blev foretaget af undersøgelsesudvalget om protesterne 

i det palæstinensiske omra de. 

9 lande stemte imod: Brasilien, Australien, Tjekkiet, Øst-

rig, Bulgarien, Ungarn, Ukraine, Togo og Fiji. 

      23 lande stemte for:  Afghanistan, Angola, Bahrain, Bang-

ladesh, Burkina Faso, Chile, Kina, Cuba, Egypten, Eritrea, 

Irak, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Qatar, Saudi Arabien, 

Senegal, Somalia, Sydafrika, Spanien og Tunesien. 

89 % af jøder oplever antisemitisme 
World Israel News 21. marts 2019 

Unionen for Jødiske Studerende i Frankrig (UEJF) opfor-

drede til bekæmpelse af antisemitisme, efter at en ny me-

ningsma ling viste, at næsten 90 % af jødiske studerende i 

Frankrig møder antisemitisme pa  deres universiteter. 

Formanden Sacha Ghozlan sagde han ikke var overra-

sket over undersøgelsen. "Vi har følt antisemitismens stig-

ning i a revis og at tallene fra Indenrigsministeriet er me-

get lave, sammenlignet med virkeligheden." sagde han. 

Oplevelse af antisemitisme fa r ofte studerende til at fø-

le sig isoleret fra de andre - til tider sa  stærkt, at de tæn-

ker pa  at skifte skole eller ændre deres jødiske livsstil. 

Jødiske studerende i Paris 

Studerende vinder over antisemitisme 
World Israel News 24. marts 2019 

Der er opna et en historisk afgørelse mellem San Francisco 

State University (SFSU), en del af California State University (CSU), 

og den juridiske tænketank Lawfare Project og advokatfirmaet 

Winston & Strawn LLP i en retssag anlagt af 6 jødiske studerende, 

der hævder, at SFSU og CSU's bestyrelse har diskrimineret dem. 

Som en del af aftalen besluttede SFSU  

at udstede en erklæring om, at "det forsta r, at for mange jø-

der er zionisme en vigtig del af deres identitet" og at ansætte og 

give kontorlokaler til en koordinator for jødisk studenterliv in-

denfor skolens afdeling for Equity & Community Inclusion,  

”Gerningsmændene er ofte et mindretal af befolkningen, men kan være meget aktive, meget voldelige mod det jødiske folk. De 

kommer fra det yderste venstre til det yderste højre med radikaliserede muslimer. Disse grupper er meget stærke. En delegation af 

israelske studerende er i øjeblikket i Frankrig pa  en ugelang tur til forskellige universiteter for at fremme dialog, hvor BDS-be-

vægelsen forsøger at fremme had. Alle burde være bekymrede over dette problem, for na r du angriber det jødiske folk, angriber du 

Frankrig, du angriber Den franske Republik og du angriber dens grundlæggende værdier Frihed, Lighed, Broderskab."  

at ansætte et eksternt firma til at gennemga  universitetets protokoller og ha ndhævelsen af CSUs anti-diskriminationspolitik og 

eleverne adfærdskodeks samt tillade en ekstern undersøgelse af yderligere klager i 2 a r. 

at give $ 200.000 ”til støtte for uddannelse til at fremme synspunkters forskellighed (herunder, men ikke begrænset til, pro-

Israel eller zionistiske synspunkter) samt til integration og egenkapital pa  grundlag af religiøs identitet (herunder, men ikke be-

grænset til, jødisk religiøs identitet)." 

"California State Universitys offentlige anerkendelse af, at zionisme er en integreret del af jødisk identitet, udgør en stor sejr for 

de jødiske studerende pa  SFSU og i hele landet" siger Lawfare Projects administrerende direktør Brooke Goldstein. "I dag har vi 

sikret, at SFSU vil indføre vigtig beskyttelse af jødiske og zionistiske studerende for at forhindre fortsat diskrimination. Vi er sikre 

pa , at dette vil ændre campus-klimaet til det bedre.” 

San Francisco State University 

14 lande undlod at stemme: England, Danmark, Island, Italien, Indien, Japan, Argentina, Bahamas, Kroatien, Congo, Nepal, Slove-

nien, Rwanda, og Uruguay. 

"Kommissionen fandt grunde til at tro pa , at individuelle medlemmer af de israelske styrker i løbet af deres reaktion pa  demon-

strationerne dræbte og skadede civile, som ikke deltog direkte i fjendtlighederne eller udgjorde en overhængende trussel."  



 

 Manuskriptet om gravitationsteorien 

                             Fra venstre Geoffrey S. Corn, Jon Truzman, Dina Rovner fra Israel Law Center, Richard Kemp og Einat Wilf. 
Ekspertpanel påpeger fejl i FN’s Gaza-rapport 
World Israel News 19. marts 2019 

I et vidnesbyrd, der blev afgivet mandag formiddag i FN, afviste den pensionerede amerikanske oberst Geoffrey S. Corn og den 

britiske oberst Richard Kemp den FN-rapport fra FN’s Menneskerettighedsråd, der beskylder israelske soldater for ”krigsforbry-

delser" og "forbrydelser mod menneskeheden" ved grænsehegnet til Gaza. 

I et panel besta ende af 4 eksperter, der var værter for den uafhængige menneskerettighedsgruppe UN Watch, anklagede Corn 

og Kemp undersøgelsesudvalget for at fremme falske pa stande i sin rapport og advarede diplomater og medlemslande om, at den 

forudindtagne rapport kun ville være et yderligere incitament til at stimulere Hamas’ udnyttelse af Gazas befolkning og vil øge fa-

ren for, at andre ulovlige væbnede grupper kan blive brugt mod Israel, USA og dets allierede i fremtiden. 

Pa  morgenmødet opfordrede FN's Højkommissær for Menneskerettigheder til at lade dossiererne om pa sta ede gerningsmænd 

(IDF-soldater) blive stillet til ra dighed for Den Internationale Straffedomstol. 

Flere medlemsstater glædede sig dog over rapporten, herunder nogle, der har bega et de mest alvorlige forbrydelser mod men-

neskerettigheder: Saudi-Arabien, Syrien, Venezuela, Irak, Rusland og Pakistan. 

I sitt vidnesbyrd om rapporten fremlagde Geoffrey Corn beretninger fra et jødisk institut til National Security of America, skre-

vet af højtsta ende tidligere officerer i den amerikanske hær, der reagerede pa  strukturelle, juridiske og operationelle fejl i Menne-

skerettighedsra dets høring: 

"Ved under denne høring at udelade vidnesbyrdene om Hamas’ brug af menneskelige skjolde tilskynder rapporten disse terror-

taktikker i fremtiden, sa  faren for den civile befolkning i Gaza forværres. Hvis vi virkelig er bekymrede for at fjerne skader pa  civile, 

ma  vi fordømme Hamas’ handlinger og denne rapport." 

Richard Kemp, national sikkerhedsekspert, forfatter og tidligere chef for britiske styrker i Afghanistan, der vidnede ved hørin-

gen og var til stede ved grænsehegnet under angrebene pa  det, var enig i denne bedømmelse: 

"FN har spillet Hamas’ spil og Menneskerettighedsra det er blot et redskab for Hamas’ terror. De lande, der stemte for dens god-

kendelse, giver dermed Hamas frit spil for yderligere terror i fremtiden" sagde han og tilføjede, at hans personlige vidnesbyrd for 

undersøgelsesudvalget blev fuldstændig ignoreret og var udeladt i den endelige rapport. 

Der var ogsa  vidnesbyrd fra Einat Wilf, tidligere medlem af Knesset, medforfatter af The War of Return og ekspert pa  den palæ-

stinensiske ret til tilbagevenden, samt Joe Truzman, forsker, undersøgende journalist og redaktør for nyhedsbrevet GroundBrief 

om Mellemøsten. 

Einat Wilf forklarede, at forsta elsen af de palæstinensiske marchers motivation for aggression pa  Gaza-grænsen er afgørende 

for at kunne forsta  det israelske svar korrekt. 

"De, der kommer til grænsen, marcherer i navnet pa  den sa kaldte "ret til tilbagevenden" og tjener ikke til at opløse Israels blo-

kade, men kommer snarere til at ødelægge Israel. Dette skal helt klart forsta s som en krigserklæring og intet mindre end det.  Den 

israelske reaktion kan ikke forsta s, hvis ikke dette forsta s." 

Bevis for falske beskyldninger 

Joe Truzman fremlagde beviser for en række falske beskyldninger og udeladelser af nøglefakta i rapporten, herunder beviser 

for, at 5 af de "ofre for IDF-skud" der nævnes i undersøgelsen, var medlemmer af terroristgrupper, herunder Hamas i Gaza: 

"Mindst 5 dræbte pa  March of Return nævnes i rapporten som medlemmer af militante grupper. Men i modsætning til den var 

de deltagere i March of Return-demonstrationer og i væbnede angreb. Den slags militante aktiviteter finder hele tiden sted i Gazas 

grænseenheder.  

Efter vidnesbyrdene samledes hundreder af mennesker i en Demonstration for rettigheder for at protestere mod Menneskeret-

tighedsra dets uhørte angreb pa  Israel i dets 7 anklagende resolutioner mod den jødiske stat. Demonstrationen blev sendt pa  TV og 

var arrangeret af 24 organisationer, der bekæmper anti-semitisme og anti-israelske fordomme.  



 

Israel bekæmper 2 former for terror 
United with Israel 19. marts 2019 

Israels sikkerhedsstyrker har fa et en intensiv udfor-

dring af den palæstinensiske terrorist, der i søndags dræb

-te en 19-a rig IDF-soldat og en rabbiner udenfor Ariel i 

Samaria og sa rede en anden soldat, før han flygtede ind i 

en palæstinensisk landsby og forsvandt i en stja len bil.  

Angriberen er nu navngivet som den 20-a rige Omar 

Abu Laila fra landsbyen Zawiya nær Ariel. Der er indtil vide-

re ikke tegn pa , at han handlede som del af en terrororga-

nisation, alt viser pa  dette tidspunkt, at han er en solo-

angriber. "Vi vil vende alle sten!" sagde en højtsta ende kil-

de i søndags efter mange timers jagt. ”Det kun et spørgs-

ma l om tid, før vi finder ham.” 

I løbet af 2018 afværgede Shin Bet ca. 400 solo-angreb, 

som delvis skyldes gennembrudsteknologi, der invouverer 

indsamling og analyse af store data.  Rabbi Achiad Ettingers begravelse på Segula kirkegård i Petah Tikva. 

Den anden form for terror er organiseret af Hamas og andre væbnede fraktioner, den er en konstant trussel skønt Shin Bet er 

blevet effektiv til at forhindre den. Sidste a r afværgede den 480 organiserede terrorplaner, herunder hundreder af skud og bomber 

i israelske byer. IDF og Shin Bet optrevlede omkring 220 Hamas-celler, sa  man undgik død og ødelæggelse i stort tal pa  Israels ga-

der og i Judæa og Samaria. 

Et blik pa  februars terrortal for omra det er en pa mindelse om det konstante voldsniveau i Judæa og Samaria, i sidste ma ned 89 

palæstinensiske angreb, dusinvis af brandbomber og rørbomber, selvom dette tal er mindre i forhold til januars 116 angreb. 

Nødhjælpsteam til Mozambique 
United with Israel 23. marts 2019 

Den israelske NGO-organisation Isra-AID har 

sendt et nødhjælpshold til Mozambique efter den 

blev ramt af den ødelæggende cyklon Idai, der 

menes at være den værste nogensinde pa  den 

sydlige halvkugle ifølge FN. Cyklonen fejede gen-

nem Mozambique, Malawi og Zimbabwe i det syd-

østlige Afrika og efterlod huse, afgrøder og infra-

struktur i ruiner. Man frygter, at over 1.000 men-

nesker er døde i katastrofen. 

Over 2,6 millioner mennesker i de 3 lande blev 

pa virket af den magtfulde storm. 90 % i havneby-

en Beira blev ødelagt og næsten fuldstændigt af-

ska ret fra omverdenen. Frivillige søger efter lig i de kæmpestore jordskred fra cyklonens rasen. 

Gaza-raket rammer Israel, 7 sårede 
World Israel News 25. marts 2019 

Omkring kl. 5 mandag morgen vækkede sirenerne bebo-

ere i Sharon-regionen nordøst for Tel Aviv og sendte dem i 

beskyttelsesrummene. En voldsom eksplosion fulgte. 

Magen David Adoms ambulancekorps behandlede 7 per-

soner, herunder 3 kvinder, der var moderat sa rede. 2 børn 

og et spædbarn havde mindre sa r. Det blev senere rapporte-

ret, at 4 af familiens hunde blev dræbt. 

Angrebet kommer 10 dage efter 2 raketter blev affyret i 

retning af det tætbefolkede Tel Aviv. Det israelske militær 

gjorde dengang gengæld, men Gazas Hamas-ledere sagde de 

blev affyret ved et uheld og roen blev hurtigt genoprettet. 

Hamas benægtede ansvaret for mandagens angreb og advarede om et ha rdt svar, hvis Israel skulle angribe. 

Gaza styres af Hamas, der har et stort arsenal af raketter og missiler, som er i stand til at ramme dybt inde i Israel. Omra det er 

hjemsted for andre terrorgrupper, herunder Islamisk Jihad, en iransk støttet væbnede organisation, der ogsa  har et formidabelt 

raketarsenal. 

Angrebet kommer pa  et følsomt tidspunkt for begge parter. Israel holder nationalvalg om 15 dage og Netanyahu er fastla st i en 

ha rd kamp for at blive genvalgt og kan sta  over for stor kritik fra sine modstandere, hvis han anses for ikke at være effektiv nok 

overfor terroristerne. 

Netanyahu var i USA og talte før AIPAC-arrangementet tirsdag, men meddelte han afkorter sit besøg og kom hurtigt tilbage. 


