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Om zionisme Pierre Stambul Hent PDF Israel har i mange år ført krig mod palæstinenserne med etniske
udrensninger og krigsforbrydelser, bombninger af Gaza og Vestbredden osv. Den krig begyndte ikke i 1967
og ikke engang i 1948, men i begyndelsen af 1900-tallet, hvor zionisterne begyndte deres kolonisering og
erobring af Palæstina. Og ‘løsningerne’ på den permanente krig, såsom Oslo-aftalen, er hidtil slået fejl.

Spørgsmålet om zionisme er lige så centralt, som spørgsmålet om apartheid i Sydafrika var det. Zionismen er
et forkert svar på antisemitismen, og den manipulerer med jødernes historie, erindringer og identiteter.

Zionismen forvandler jøderne – Europas tidligere pariaer, som man havde dømt til ikke at kunne assimileres –
til europæiske kolonister i Mellemøsten.

Denne nationalistiske ideologi er ikke alene kriminel i forhold til palæstinenserne, men den tilbyder heller
ingen løsning for jøderne, som den bevidst bringer i fare, og som den vil forlede til at være forrædere eller

medskyldige.

Med forord af Morten Thing.
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