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Kålle går fram till en taxi på Kungsgatan och frågar:
E´ du ledig?
Taxichauffören : Javisst
Kålle : De é la gött

Tjalls tas in på sjukhus och behöver en
blodtransfusion. Just innan sköterskan ska koppla
blodpåsen säger Tjalls knappt hörbart:
- Du lôvar la att de inte e från en stockholmare?

Grunden för mitt engagemang för staten
Israel – trebent stol


1. Israel har som nation rätt att finnas där de finns
och med den befolkningen som de har



2. Alla nationer har rätt att försvara sin nation och
sin befolkning



3. Alla nationer skall bedömas med samma
måttstock från omvärlden och internationella
samfund

Israel och sin omgivning

Löftet till Abraham









1 Moseboken 12: 1-3
” Gå ut ur ditt land…..och i dig skall alla släkter på jorden bli
välsignade”
1 Moseboken 12:15
”Ty i hela det land som du nu ser skall jag ge till dig och din säd
för evig tid”
1 Moseboken 15:17
” På den dagen slöt Herren ett förbund med Abram och sade ”Åt
din säd skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den
stora floden, till floden Frat”

David och Salomons kungadöme 1004
-930 f.v.t

© Koret Communications Ltd. www.koret.com

Brittiska mandatet 1


År 1917 tågade de allierade trupperna under
den brittiske befälhavaren Lord Allenby in i
Jerusalem. Britterna behärskade nu Palestina
(som är namnet på det geografiska Bibliska
området). Mandatområdet i Palestina kom att
omfatta dagens Israel, Gazaremsan,
Västbanken och Jordanien.

Baulfourdeklarationen


Den brittiske utrikesministern James Balfour uttryckte löftet att upprätta ett judiskt
nationalhem i Palestina genom ett brev från den 2 november 1917 ställt till Lord
Lionel Walter Rothschild. :



Foreign Office 2 November 1917
Dear Lord Rothschild,





I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty’s
Government, the following declaration of sympathy with the Jewish Zionist
Aspirations which have been submitted to, and approved by, the Cabinet:



“His Majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a
national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to
facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing
shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing nonJewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by
Jews in any other country.”
I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the
Zionist Federation.






Yours Sincerely,
Arthur James Balfour

Brittiska mandatet 2


Britterna hade lovat judarna ett nationalhem i Palestina. Men de
hade också lovat den hashemitiska kungafamiljen i Saudiarabien
att få ett område att regera över. Som en följd av dessa båda
löften delades Palestina upp 1921 och ställdes under två
separata mandat. Området öster om Jordanfloden, blev
Transjordanien. Där fick den hashemitiska kungafamiljen inrätta
sitt styre. Transjordanien kontrollerades emellertid fortfarande av
britterna genom mandatet fram till 1946 då Transjordanien blev
en självständig stat.



På området väster om Jordan-floden behöll man namnet
Palestina och tanken var att allt detta skulle bli det judiska
nationalhemmet som britterna utlovat i Balfourdeklarationen.

FN:s delningsplan 1947


När andra världskriget 1945 hade tagit slut, strömmade överlevande från
Förintelsen in i Palestina för att söka sig ett nytt liv på en säkrare plats än vad
Europa hade visat sig vara för judar.



En kommitté UNSCOP – United Nations Special Committée on Palestine –
tillsattes med uppdrag att ta fram ett delningsförslag



Förslaget innebar i stora drag, att en arabisk och en judisk stat skulle upprättas i
den resterande delen av Palestina. Jerusalem skulle enligt förslaget ställas
under internationell förvaltning. Meningen var då att araber och judar skulle leva
sida vid sida med varandra under fredliga former. UNSCOP:s förslag
presenterades för FN:s generalförsamling den 29 november 1947.



En majoritet av FN:s medlemmar, 33 stater, röstade för förslaget. 13 av
medlemsstaterna röstade mot förslaget, medan 10 stater lade ner sina
röster. Därmed hade FN:s generalförsamling antagit resolution 181(II) som
innehöll delningsplanen för Palestina.

Självständighetskriget 1948-1949


När Israels premiärminister David Ben-Gurion den 14 maj 1948 utropade staten Israel och
läste upp självständighetsförklaringen var det nästan 2000 år sedan det senast funnits ett
judiskt självstyre i ”Landet Israel”.



Några timmar efter att självständighetsförklaringen lästs upp attackerades Israel av
fem reguljära arabiska arméer, från Egypten, Syrien, Libanon, Transjordanien och
Irak.



Kriget avslutades efter hårda strider år 1949. Även om vapenstillestånd hade ingåtts var
det inget av arabländerna som var villigt att ingå fred med Israel. När kriget var över hade
Israel erövrat en större yta än vad som utlovats i FN:s delningsplan. Även Egypten,
Jordanien och Syrien hade gjort landvinningar när stillståndsavtalet ingicks år 1949.



I det område som enligt FN:s delningsplan skulle utgöra en ny arabisk stat det vill säga
Gazaremsan, ockuperades av Egypten. Västbanken i sin tur, men även östra Jerusalem,
införlivades i den jordanska staten år 1950. I norr hade Syrien intagit områden som enligt
FN:s delningsplan skulle ha tillfallit Israel. Efter förhandlingar drog sig Syrien tillbaka och
FN upprättade en demilitariserad zon mellan Israel och Syrien

Folkrätten?


Enligt Professor Emeritus Göran Lysén, Uppsala Universitet:



FN resolutionen 24 handlar om våldsförbudet och det innebar att
de arabiska länderna som anföll Israel gjorde det mot FN
stadgan- aggressionskrig




Aggressorn kan tappa mark vid stilleståndsavtal



Jordanien och Egypten tog olagligt och ockuperade mark i
Västbanken och Gaza mellan 1948 och 1967 eftersom de är
aggressorerna dvs de startade kriget



FN artikel 51 – rätt att försvara sig proportionellt

Sex dagars kriget 1967
Sexdagarskriget utkämpades 5 - 10 juni 1967 mellan Israel och dess arabiska grannar
Egypten, Jordanien och Syrien. På den arabiska sidan bidrog även Irak, Saudiarabien,
Kuwait och Algeriet med trupper och vapen.
Krigets utlösande faktor (casus belli) var Egyptens blockad av Israels hamn i Eilat.
Stängningen av Tiran-sundet innebar att inget fartyg med israeliskt flagg tilläts passera.
Blockaden omfattade även Israels import av olja.
Bland andra, bidragande faktorer fanns: arabisk krigsretorik som manade till Israels utplåning,
Egyptens uppmaning till FN och evakuering av FN från Sinaihalvön, som följdes av
mobiliseringar, truppförflyttningar och nya allianser riktade mot Israel.
Till bilden hörde vidare ständiga terrorräder in i Israel och andra militära angrepp mot Israel.
Krigsutbrottet påverkades även av den historik och annan dynamik som fanns mellan
parterna, och resultatlös diplomati inför en neutral västvärld.
En viktig, bakomliggande faktor fanns i arabvärldens vägran att erkänna Israel, och acceptera
statens existens. Så länge denna vägran kvarstår förblir Israel måltavla för angrepp av
olika slag.

Fredsavtal








Israel – Egypten – 1979 (Begin, Sadat, Carter)
Israel – Jordanien – 1994
Israel – Libanon - ?
Israel – Syrien - ?
Israel – Irak - ?
Israel – Iran - ?
Israel – Palestina - ?

Flyktingar från 1948-mitten av 1950talet










Arabiska flyktingar - 726 000 individer enligt UNCCP - år 1949
2011 – ca 4,7 miljoner varav 3,7 milj UNWRA – flyktingar (2006569,8 miljoner dollar till UNWRA-2010-700 miljoner SEK till PA
och UNWRA)
Judiska flyktingar - 870 000 under 1940-talet
2011 – 0 flykting
http://www.israpundit.com/2008/?p=15705
http://fredsprocessen.wordpress.com/tag/judiska-flyktingar/
http://si-info.org/index.php?id=158

Säkerhetsbarriären








- terrorismen från Samaria och Judeen
minskat med 90 % tack vare stängslet .
- total längd 72 mil (2010)
- hindrar självmordsmördare
- Säkerhetsbarriären är 45 cm mur i
tätbebyggt område – ca 5%
45 m utanför tätbebyggt område – 95 %

Säkerhetsbarriärer - världen










Gränsen mellan USA och Mexico är 354 mil lång ,
långa avsnitt där har säkerhetsbarriär, motiv är att
hindra illegal invandring
Pakistan och Indien har över 145 mil med
säkerhetsstängsel av sin 290 mil gemensamma
gräns
Marocko har en säkerhetsbarriär mot Polisario
(Algeriet) på 272 mil
Nordkorea och Sydkorea
Saudiarabien mot Yemen och Irak
Cypern mot Turkcypriotiska delen
Pakistan mot Afghanistan

Säkerhetsbarriärer-världen

Säkerhetsbarriären mellan Israel och
Västbanken och Gaza

Israel – medias bild









Libanonkriget – juli 2006
Gazakriget – januari 2009
Aftonbladet - augusti 2009 – ”Organstölder”
Goldstone rapporten – september 2009
Ship to Gaza – maj 2010
Soldaten Gilad Shalit – fånge i Gaza mellan
juni 2006 till 18 oktober 2011
Iran – kärnvapen ? – mars 2012

Israel – medias bild


16 Mars 2012



Som en följd av nästan en veckas kraftiga raketattacker från Gaza har nu en ömtålig vapenvila etablerats.
Inom loppet av dessa händelser avfyrade Gaza-baserade terrorister mer än 200 raketer mot israeliska
civila, och tvingade därmed mer än en halv miljon israeler att praktiskt taget bo i
skyddsrummen.Lyckligtvis dödades inga israeler och endast ett litet antal blev fysiskt skadade. Likväl kan
man knappast förstå den psykologiska effekten av att ständigt springa till skyddsrummet vid ljudet av
sirenen, med vetskapen om att man har mellan 15 sekunder och en minut på sig att sätta sig i säkerhet.



Den plötsliga våldsupptrappningen kom efter att Israels flygvapen på fredagseftermiddagen den 9 mars
dödade Zuhair al-Qaissi, ledaren för den palestinska terroristorganisationen Populära
Motståndskommittéerna (PRC). Ytterligare två terrorister dödades samtidigt när en israelisk drönare
avfyrade en raket mot den bil som de färdades i. Inga civila skadades i attacken.



Zuhair al-Qaissi låg bakom kidnappningen av den israeliske soldaten Gilad Shalit 2006 och var
hjärnan bakom en rad terroristattacker mot Israel, bland annat den som utfördes längs med Israels
gräns till Sinai förra sommaren och som kostade livet på nio israeler.



Israelisk lag förbjuder dock användandet av riktat dödande som metod för att eliminera terrorister om de
inte utgör ett direkt överhängande hot, även om de tidigare har gjort sig skyldiga till blodiga attacker mot
israeliska civila: man dödar alltså aldrig terrorister som hämnd för något de gjort. Riktat dödande (på
engelska ”targeted killing”) används bara för att avvärja en omedelbart stundande attack och så var också
fallet med al-Qaissi. Den israeliska säkerhetstjänsten Shin Bet hade information om att al-Qaissi
inom kort planerade att utföra ytterligare en attack längs med Israels gräns till Sinai

Israel – Från den ljusa sidan





Mars 2012
OECD har publicerad en 98-sidig rapport om
utbildningsnivån i dess medlemsländer. Israel
kommer på andra plats efter Kanada, följd av
Japan, USA, Nya Zealand, Sydkorea, Norge, UK,
Australien och Finland.
Världsnaturfonden ger toppbetyg åt Israel
Israel hamnar i toppskiktet i en ny global rankning
av hur bra olika länder är på att främja
miljöinnovation. Bäst i världen är Danmark, följt av
Israel, Sverige, Finland och USA. Det visar en ny
rapport av WWF och Cleantech Group.

Israel – Från den ljusa sidan

Israel – Från den ljusa sidan

Israel – Från den ljusa sidan

Israel – Från den ljusa sidan



Mars 2012
60 israeliska företag på Mobile World
Congress 2012
Israel har länge varit ett av de ledande
länderna inom mobil teknologi. Detta är något
som inte minst syntes på Mobile World
Congress i Barcelona mellan den 27 februari
och 1 mars.
För 11e året i rad hade Israel en egen
nationell paviljong

Israel – Från den ljusa sidan


GRÖN ENERGI
Nya stora solenergikontrakt i USA



Pacific Gas and Electric Company i San Francisco meddelar att man
tecknat kontrakt med Bright Source Energy, Inc. om leverans av sju
termiska solenergifält med en total effekt av 1 319 Megawatt.


De förväntas producera nära 4 000 gigawatt-timmar el per år, nog för att
försörja 530 000 hem i norra och centrala Kalifornien under dagens
belastningstoppar. Tekniken har utvecklats i Israel av solenergipionjären
Arnold J. Goldman som är styrelseordförande både i det israeliska
moderföretaget och dess amerikanska gren.



The Mercury News, St. José, Ca.14 maj 2009.

Israel- Från den ljusa sidan




MEDICINSKA FRAMSTEG
Israel utvecklar världens minsta kamera för medicinskt bruk
Två israeliska företag – Medigus och Tower Semiconductor – har
meddelat att de gemensamt utvecklar vad som kommer bli
världens minsta kamera för medicinskt bruk. Minikameran
kommer vara endast omkring sju gånger bredden på ett
mänskligt hår. Denna sofistikerade minikamera kommer att
användas i diverse medicinska och kirurgiska sammanhang.



Medigus och Tower räknar med att innovationen kommer minska
kostnaderna för diagnostiska procedurer och optimera
behandlingar inom områden som gastroenterologi, ortopedi och
bronchoskopi.



Massproduktion av kameran sedan 2010.

Israel – Från den ljusa sidan





Oktober 2011Den israeliska affärstidningen Globes
rapporterar att naturgas har hittats 110 km
väster om Haifa
De preliminära resultaten visar att att
naturgasen uppgår till 15,7 miljarder
kubikmeter, vilket motsvarar ungefär 50% av
gaskällan Yam Tethy's Mari som har varit i
operativ drift sedan 2004.

Israel – Från den ljusa sidan


Den israeliska forskaren Daniel Shechtman
får Nobelpriset i Kemi 2011.



10 Nobelpris har tillfallit israeliska
medborgare under dess 63 åriga historia.



Under 2000-talet har 6 Nobelpris gått till
israeliska medborgare, alla i kemi eller
ekonomi.

Israel – Från den ljusa sidan


Israel har rätt att finnas som nation med
sin befolkning och har rätt att försvara
sig.



Vi ,som inte är judar, behövs för att hjälpa
judar i Sverige och i världen med att göra
vår röst hörd mot antisemitism och
antisionism.

Tack !


"Det tragiska med vanligt sunt förnuft är att
det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)
"För att komma till flodens källa måste man
simma
mot strömmen."
(Stanislaw Jerzy Lec)

