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BDS mod israelsk vin blev boomerang  
World Israel News 27. marts 2019 

Israel-venner oplevede en rungende sejr over BDS-bevægelsen 
i onsdag, da en hollandsk aktivist søgte at presse et supermarked 
til at fjerne israelsk vin fra hylderne – og alle flaskerne blev faktisk 
fjernet... af glade købere! 

BDS-aktivisten Mieke Zagt stillede pa  Twitter spørgsma l til 
HEMA, en af de største supermarkedskæder, hvorfor de solgte vin 
fra byen Efrat, der ligger i Judæas bjerge: "Er dette muligt? Efrat 
og Judæas bjerge er besat palæstinensisk land, Efrat er en ulovlig 
israelsk koloni. Kan I bekræfte oprindelsen til denne vin?" spurgte 
Zagt og viste et billede af flaskerne. 

Men Zagt tog fejl af flere grunde. Pa  trods af vinens navn er den 
produceret et godt stykke indenfor den oprindelige 1949-grænse i 
Israel, som langt de fleste lande og EU ikke betragter som omtvi-
stet omra de.  

Flere pro-Israel-aktivister tog hans udfordring op og sendte pa  Twitter 
en opfordring til mange hundrede mennesker om at købe vinen. 

Dutch Centre for Documentation and Information on Israel, der forsva-
rer den jødiske stat og rapporterer antisemitisme i Holland, offentliggjor-
de linket til HEMA’s online-butik, sa  forbrugerne kunne se hvilke afdelin-
ger, der havde vinen pa  lager. Inden for fa  timer var alle flasker rødvin og 
hvidvin udsolgt! 

Kampagnen fik et yderligere løft, da den største hollandske avis De 
Telegraaf omtalte historien. Under overskriften Run pa  HEMA-vin efter tip 
fra Mieke! viste man billeder af kendte hollandske borgere med den vin, de 
havde købt - en af dem var Damien Zeller, der er medlem af Haags byra d. 

Den fik endnu et løft, da Christians for Israel, en international gruppe i 
Amsterdam, pa  deres website og Facebook opfordrede deres tusinder af 
støtter til at ga  i HEMA og købe Efrat-vine. 

Chabad-rabbineren Yanki Jacobs, leder af gruppens aktiviteter pa  universiteter, sagde han var glad for resultaterne af Twitter-
kampagnen. "Det er en fornøjelse at se, bare et par dage efter Purim, at noget da rligt bliver til noget godt!"  

Mieke Zagt var mere end utilfreds over det utilsigtede resultat af sit Tweet og sagde, at de, der spottede hende, gjorde sig skyl-
dig i "fornærmelse og æreskrænkelse." 

Rumænien og Honduras flytter deres ambassader  
United with Israel 24. marts 2019 

Rumæniens premierminister Viorica Dancila meddeler, at hendes land 

har til hensigt at flytte sin israelske ambassade til Jerusalem. Hun talte søn-

dag pa  AIPAC's pro-Israel konference i Washington. Hun siges at have aflagt 

dette løfte før, men den rumænske præsident har angiveligt sta et i vejen for 

et sa dant skridt. Rumænien har øjeblikket formandssædet i Europra det.  

Dancila har ogsa  planer om at opfordre alle, der under Holocaust blev 

tvunget ud af Rumænien, til at ansøge om statsborgerskab. "Vi vil yde særlige 

kompensationer og pensioner til overlevende fra rumænsk Holocaust." Desu-

den vil der være fri adgang til de rumænske arkiver fra Holocaust "for at sik-

re historien bliver bevaret." Rumæniens premierminister Viorica Dancila  

Pa  AIPAC-konferencen udtalte Honduras præsident Juan Orlando Herna ndez 

Alvarado, at hans land straks ville oprette en diplomatisk mission i Jerusalem som 

en gren af ambassaden, der i øjeblikket ligger i Rishon LeZion syd for Tel Aviv. 

Den er et foreløbigt skridt, efter at Honduras na ede til enighed med USA og 

Israel om at arbejde for a bningen af en ambassade i Jerusalem. 

"I dag meddelte jeg, at vi vil tage det første skridt. Jeg har allerede meddelt 

Israels regering, at vi er klar til at a bne en diplomatisk mission i Jerusalem i Isra-

el" sagde Hernandez pa  pressekonferencen. Han tilføjede, at flytningen vil være 

imod  radikale gruppers ønske, men han mente det er det rigtige at gøre. 

Israel har været en vigtig faktor i Honduras kamp mod kriminalitet. Da han 

blev præsident i 2014, havde landet det højeste antal mord i verden, men gen-

nem de sidste 5 a r er tallet faldet betydeligt "takket være Israels og USA’s hjælp. 

Vi sagde, at ingen er over loven." 
Hernández og Netanyahu 

Et udvalg af vine fra Judæa 



Jødiske studerende i Paris IDF indkalder reserven 
World Israel News 26. marts 2019 

Statsminister Netanyahu afholdt 

en sikkerhedshøring og vurdering 

tirsdag eftermiddag med IDF’s chef 

generalløjtnant Aviv Kochavi, Shin 

Bets leder Yoram Cohen, Det natio-

nale Sikkerhedsra ds leder Meir Ben 

Shabbat, højtstående IDF-officerer  

m. fl., der godkendte mobiliseringen 

af yderligere reserver i lys af eska-

leringen ved grænsen mellem Israel 

og Gaza. 

Fransk pilothelt fra Entebbe-aktionen i 1976 er død 
World Israel News 27. marts 2019 

En fransk pilot, der huskes som en helt for sine handlinger i 1976, da terrorister 
kaprede et Air France-fly til Ugandas lufthavn i Entebbe, døde i tirsdags i en alder af  95 
a r. Borgmesteren i Nice Christian Estrosi sagde i en erklæring, at Michel Bacos døde i 
denne sydfranske by. 

Bacos blev tildelt Æreslegionens kors, Frankrigs højeste orden, fordi han nægtede at 
forlade sine jødiske passagerer, da hans fly landede i Entebbe. "Ved modigt at ga  imod 
antisemitisme og barbari ærede han Frankrig!"                    Michel Baros i 1976 og i 2019 

Flyet pa  ruten Tel Aviv-Paris blev kapret den 27. juni 1976 af 2 fra Folkefronten til 
Palæstinas Befrielse og 2 fra den tyske terrorcelle Revolutiona re Zellen. Efter landingen 
i Entebbe blev alle 148 ikke-jødiske passagerer løsladt, mens 105 jødiske passagerer 
blev tilbageholdt som gidsler, deadline for at opfylde kaprernes krav blev sat til 48 ti-
mer. Flykaptajn Michel Bacos forblev sammen med jøderne trods tilbud om løsladelse.  

En israelsk kommando pa  29 elitesoldater ledet af oberstløjtnant Yonatan Netanyahu, ældste bror til 
den nuværende premierminister, befriede dem natten til den 4. juli i en uhørt dristig aktion. Holdet fløj i 
løbet af 13 timer de 4023 km fra Israel til Uganda. Yonatan Netanyahu var den eneste soldat, der blev 
dræbt under aktionen, mens 3 israelske gidsler blev dræbt sammen med alle de 7 terrorister. Aktionen 
kom pa  forsiden i aviserne verden over. 

Israels premierminister Benjamin Netanyahu hylder i dag pa  Twitter Bacos som en helt: "Jeg bøjer 
mit hoved i hans minde og hilser Michel's heltemod." 

Benny Davidson, et af de jødiske gidsler, husker Bacos som "en kær mand og en stor helt." Hun var 13 
a r ved kapringen og skriver pa  Facebook:” Bacos gav os en lektion i lederskab, ansvar og et eksempel til 
efterfølgelse." 

Yonatan Netanyahu 

Gidslernes hjemkomst til Tel Aviv var en national festdag 



 

 Manuskriptet om gravitationsteorien 

Arabisk statsminister fordømmer boykot af Israel 
World Israel News 28. marts 2019 

I fortsættelse af debatten i De Forenede Arabiske Emirater (UAE) forudsiger statsmi-

nister Anwar Mohammed Gargash et "væsentligt skifte" i Israels forhold til den arabiske 

verden kommende a r. Han betegnede den langvarige boykot af den jødiske stat, der blev 

opretholdt af de fleste arabiske lande, som en stor misforsta else. 

"For mange a r siden, da det var en arabisk beslutning ikke at have kontakt med Isra-

el, var det meget, meget forkert, na r man ser tilbage," udtalte Gargash til The National, 

en engelsksproget nyhedstjeneste i Emiraterne. 

. "Vi ma  holde os forskellen klar mellem at have et politisk problem og at holde kom-

munikationslinjen til problemet a ben." 

Anwar Gargash 

Hus fra templets tid fundet  
United with Israel 27. marts 2019 

Ved udgravningen til en skole Sharafat-
kvarteret i det østlige Jerusalem fandt man 
rester af en jødisk landsby, der dateres 2.000 
a r tilbage Hasmonean-perioden, siger Israels 
Antikvitets-Myndighed (IAA). Der er fundet en 
vinpresse, brudstykker af mange lagerkruk-
ker, et stort urneanlæg, en olivenpresse, et 
stort rituelt bad, en vandcisterne og et sten-
brud. 

"Det ser ud til, at denne kirkega rd tjente 
en velhavende eller fremtrædende familie i 
Hasmonean-perioden. Ejendommen var i brug 
nogle fa  generationer, som det var almindeligt 
i den æra" siger arkæologen Ya’kov Billig. 

Gave til handicappede børn i Montenegro 
United with Israel 31. marts 2019 

Montenegros Præsident Milo Đukanovic  har i Israel mødtes med 
premierminister Benjamin Netanyahu og præsident Reuven Rivlin 
for at drøfte økonomiske, diplomatiske og turistemner mellem de to 
lande, samt at tale om Montenegros jødiske befolkning. 

"Velkommen til Israel og til Jerusalem, vor hovedstad!" sagde Riv-
lin i onsdags til Đukanovic . "Tak for din støtte til det jødiske samfund 
i Montenegro, og tak for dit lederskab i bekæmpelse af den stigende 
antisemitisme i hele Europa." 

Đukanovic  takkede Rivlin og sagde: "Vi har opbygget tætte og 
dybe relationer med kontinuiteten i vore kontakter og jeg er glad for 
at invitere dig til at besøge Montenegro. Samarbejdet mellem os 
blomstrer og jeg vil gerne udvikle og uddybe det pa  flere omra der." 

Ud over bilaterale aftaler mellem arabiske stater og Israel, politiske besøg og forøgede kulturelle udvekslinger forudsa  Gargash 

et skifte med "fremskridt pa  fredsfronten" i den israelsk-palæstinensiske konflikt. "Vi ma  holde os forskellen klar mellem at have et 

politisk problem og at holde kommunikationslinjen til problemet a ben. Jeg ve d denne samtale forega r allerede nu, men den er mar-

ginal og vil ændres, fordi en 2-statsløsning ikke længere er mulig, den kun vil være en rest af det oprindelige ma l. Jeg tror spørgs-

ma let om 10-15 a r vil være: Hvad er den israelske stats natur og hvad er palæstinensernes rettigheder i en israelsk stat?” 

Ifølge Gargash har regionen behov for et "mere stabilt system" til at løse problemer som borgerkrigen i Yemen, den syriske kri-

se og konflikten mellem Israel og Palæstina. Han omtaler "politisk islam" som et regeringssystem, der er en "total fiasko." 

"Hvis du ser pa  de politiske islamister, der overtog Egypten - deres litteratur har hundredvis af bøger om adskillelse mellem 

mænd og kvinder, men de ve d meget, meget lidt om, hvordan man driver moderne økonomi." 

Præsident Milo Đukanović og præsident Reuven Rivlin. 

Đukanovic  fik forevist en rullestol, der er udviklet pa  Alyn Hos-
pital for at hjælpe børn med begrænset fysisk mobilitet til at udvikle 
mere fri bevægelighed. Flere snese af disse lette kørestole bliver 
skænket Montenegro som en gave fra Israel, de kan forbedre livs-
kvaliteten for børn med handicap. 

Montenegro er et af de fa  europæiske lande hvor den jødiske 
befolkning faktisk er vokset efter 2. verdenskrig. 

Đukanovic  mødtes ogsa  med den euro-asiatiske jødiske kon-
gres, hvis præsident Mikhail Mirilashvili udtrykte taknemmelig-
hed for en grund til opførelse af Montenegros jødiske center og 
for regeringens rolle i at forbedre det lokale jødiske samfund. 

                                Fra en donation på 270 kørestole til Guatemala 



Tysk FN-ambassadør sidestiller  
Israel med Hamas 
United with Israel 31. marts 2019 

Avisen Bild anklager Tysklands FN-ambassadør Chri-
stoph Heusgen for at sidestille Israels reaktion over raket-
angrebene med Hamas. Heusgen blev citeret for at sige, at 
"civile skal leve uden frygt for palæstinensiske raketter 
og israelske bulldozere." 

Journalisten Filipp Piatov svarede, at ”130 missiler i 
løbet af en uge er den rene ondskab. Mordiske raketter er 
ikke bulldozere. Den israelske regering er ikke en terrori-
stisk milits. Denne sammenligning har intet at gøre med 
løftet fra kansler Merkel om at støtte Israels sikkerhed.” 

Piatov henviste til Angela Merkels tale i 2008 i det 
israelske parlament, hvor hun erklærede: "For mig som 
tysk kansler sta r Israels sikkerhed ikke til forhandling." 

"Heusgen sammenlignede Hamas-raketter med ned-
rivning af huse uden byggetilladelse" skriver Bild. "Det er 
et middel, som Israel bruger mod bygninger, der bygget 
ulovligt af palæstinensere, sa vel som af israelere.” 

Piatov konkluderede sin artikel ved at sige, at "na r 
islamistiske terrorister affyrer raketter mod israelske 
børn, burde den tyske regering være "krystalklar om at 
sta  pa  Israels side." 

 

I 2018 stemte Tyskland 16 gange for FN-resolutioner, der fordømte Israel. Israels diplomater har i de sidste 8 a r udtrykt deres 
intense afsky over Heusgen pa  grund af hans anti-israelske aktiviteter. Han har tidligere tjent som ra dgiver i udenrigs- og sikker-
hedsspørgsma l for den tyske kansler. 

Israel har åbnet ambassade i Rwanda 
United with Israel 2. april 2019 

Israel har a bnet ambassade i Rwandas hovedstad Kigali. ”Den symboliserer 

Israels tilbagevenden til Afrika” skriver udenrigsministeriet. Premierminister 

Benjamin Netanyahu besøgte kontinentet 8 gange de seneste 7 år. Ambassadør 

Ron Adam er Israels første udsending til Kigali. 

"Rwanda er en sand ven af Israel og en hovedstøtte i Israels langvarige 

venskab med Afrika. Som Israel er Rwanda et lille land med store evner og 

ambitioner. A bningen afspejler den fortsatte styrkelse af forbindelserne mel-

lem de to lande og vil muliggøre udvidelse af samarbejdet pa  mange omra der, 

herunder uddannelse, styrkelse af kvinders relationer i arbejde, familie og 

politisk indflydelse, videnskab og teknologi, innovation og landbrug." Rwandas præsident Paul Kagame og Nethayahu. 

Israel etablerede diplomatiske forbindelser med det nye uafhængige Rwanda i 1962, men disse ba nd ophørte efter Yom Kippur-

krigen lidt over et a rti senere. Forholdet blev genoprettet efter afslutningen af borgerkrigen i 1994. I indvielsen af Israels 11. am-

basssde i Afrika deltog udenrigsministeriets generaldirektør Yuval Rotem. 

I Kigali mødtes Rotem med Rwandas præsident Paul Kagame og udenrigsminister Richard Sezibera. Rotem var ogsa  til stede 

ved lanceringen af et Center of Excellence for Horticultural Development nær hovedstaden - et projekt af MASHAV, Israels Uden-

rigsministeriums Agentur for Internationalt Udviklingssamarbejde. 

"Jeg er sikker pa  etableringen af en israelsk ambassade i Rwanda i løbet af de næste par a r vil fremme vore forbindelser med Af-

rika generelt og Rwanda specielt pa  et meget højere niveau" sagde Rotem. 

Rwandas flyselskab RwandAir vil begynde direkte flyvninger til Israel i den nærmeste fremtid. 

Far dræber terrorist, der ville knivstikke datter 
World Israel News 3. april 2019 

En palæstinensisk terrorist blev skudt af en israelsk statsborger Ye-

hoshua Sherman onsdag morgen i nærheden af  den arabiske by Nablus i 

Samaria.  Det skete pa  Route 60 ved Bitot-krydset nær landsbyen Ha-

wara, ca. 8,9 miles syd for Nablus. Manden søgte at knivstikke førerens 

datter, som han kørte i skole, meddeler Samarias Regionsra d. 

"Jeg var pa  arbejde og kørte fra Elon Moreh til Tapuah" siger Sher-

man. "Ved Bitot-krydset sprang en terrorist hen til min bil og forsøgte 

at a bne døren. Jeg stod af og da terroristen ville angribe mig, skød jeg 

ham med hjælp fra en mand fra vort nabosamfund, der kørte bagved 

mig." Der blev ikke rapporteret om israelske tilskadekomne. 

Soldater kom til stedet og Route 60 blev lukket for al trafik. 


