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Monday, May 31. 2010

Piratfästet Israel
C:a 04:30 - på internationellt vatten - bordade israeliska kommandosoldater från helikopter däcket på en Turkisk färja i
hjälpsändningskonvojen Ship to Gaza, öppnade genast eld mot obeväpnade civila och mördade tio av dem. Enligt
Israelisk radio ska [kaparna efter massakern] bogsera in [bytet] till Haifa. Israelisk TV ska ha sagt att tio har dödats
(mördats) av israeliska kulor. Följ den fortsatta händelseutvecklingen på http://witnessgaza.com/ . Man kan nog lugnt
säga att detta är "stormen" som jag drömde natten till i går att den kommer typ inom ett dygn - det kändes så i drömmen,
för jag gör alltid allt i sista stund, men nu kändes det som att det inte fanns mer tid att vifta på. Se gårdagens
bloggningar, som väl skulle komma före detta.
Genom detta har Israel i praktiken lämnat varje försök att framstå som en nation bland andra, utan är för alla att se ett
piratfäste som världssamfundet måste upplösa.
Tydligen har det Turkiska folket dragit denna slutsats, för de respekterar inte längre piratfästet Israels befästning där.
Den så kallade Israeliska ambassaden i Istanbul har stormats för cirka en timme sedan.
Leif Erlingsson
2010-05-31 07:30
Inlagd av Leif Erlingsson i Terrorismen, Israel, Palestina, Zionism kl 07:30
Den svenska delen av Ship to Gaza: http://shiptogaza.se/sv/node/25
Anonymt på May 31 2010, 08:22
"There was no fire from our side. Watch the IHH video of soldiers firing the moment their feet hit the deck. They shot civilians asleep"
2010-05-31 c:a 08:28 via web http://twitter.com/freegazaorg/statuses/15090503156
Anonymt på May 31 2010, 08:31
Enligt SvD var det upp till 16 dödade.
Anonymt på May 31 2010, 10:19
Detta kan bli det som till sist delegitimerar våra regeringar.
En fråga jag funderar på: Är detta avsikten?
Ett sätt att hegelianskt (problem - reaktion - lösning) komma fram till att det behövs en världsregering?
Manifestation:
Stöd Ship to Gaza och Frihetsflottan!
Bryt blockaden av Gaza!
Gustav Adolfs Torg, Malmö
Måndag 31 maj kl 18
Den lagliga & humanitära solidatitetsflottan ”Ship to Gaza” är under attack på internationellt vatten. Edda Manga som är ombord på
den svenska båten Sofia som ligger på internationellt vatten skriver:
"Detta är den första gången i historien som en humanitär flotta möts med militärt våld. Ni borde höja era röster och berätta för våra
regeringar att de måste agera i enlighet med sina officiella uttalanden: att de arbetar för att få ett slut på belägringen av Gaza. Ni
borde gå ut över hela världen och visa att världens folk inte accepterar det lidande som Gazas civila utsätts för. Madrid och Barcelona
har redan tillkännagivit stora demonstrationer imorgon [måndag] kl 19. Följ deras exempel! Vi kräver ett stopp för belägringen!"
Malmöbor, slut upp!
Anonymt på May 31 2010, 10:34
Uppdatering: Tydligen ska Turkisk polis hindrat folket från att tränga in i piratfästet Israels befästning i Istanbul.
Anonymt på May 31 2010, 11:34
Uppdatering: Officiella siffror nämner nu 19 dödade, medan jag fick en telefonrapport om 200 skadade och uppåt 50 dödade. I så fall
är det inte längre fråga om piratverksamhet utan om ett större terroristangrepp. Det är oerhört illa att inte andra länder kan försvara
sina medborgare mot Israel, som givetvis inte ska ha något som helst att skaffa med uppstädningen efter detta terrordåd.
Anonymt på May 31 2010, 13:16
PRESS RELEASE
GAZA, PALESTINE, 31.MAY.2010
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We Gaza based Palestinian Civil Society Organizations and International activists call on the international community and civil society
to pressure their governments and Israel to cease the abductions and killings in Israel’s attacks against the Gaza Freedom Flotilla
sailing for Gaza, and begin a global response to hold Israel accountable for the murder of foreign civilians at sea and illegal piracy of
civilian vessels carrying humanitarian aid for Gaza.
We salute the courage of all those who have organized this aid intervention and demand a safe passage through to Gaza for the 750
people of conscience from 40 different countries including 35 international politicians intent on breaking the Israeli-Egyptian blockade.
We offer our sincerest condolences to family and friends who have lost loved ones in the attack.
By sailing directly to Gaza, outside of Israeli waters, with cargo banned illegally by Israel, such as the 10,000 tonnes of badly needed
concrete, toys, workbooks, chocolate, pasta and substantial medical supplies, the flotilla is exercising international law and upholding
article 33 of the Geneva Convention which clearly states that collective punishment is a crime against humanity.
The hardships of Israel's closure of Gaza have been well documented by all human rights groups operating, most recently by
Amnesty International in their Annual Human Rights Report concluding that the siege has "deepened the ongoing humanitarian crisis.
Mass unemployment, extreme poverty, food insecurity and food price rises caused by shortages left four out of five Gazans
dependent on humanitarian aid. The scope of the blockade and statements made by Israeli officials about its purpose showed that it
was being imposed as a form of collective punishment of Gazans, a flagrant violation of international law." The United Nations
continuously states that only a fraction of the required aid is entering the Strip due to what it calls ‘the medieval siege’, with John Ging
the Director of UNRWA in Gaza specifically expressing the need for the Flotilla to enter Gaza. The European Union’s new foreign
affairs minister Catherine Ashton has just reiterated its call for, “an immediate, sustained and unconditional opening of crossings for
the flow of humanitarian aid, commercial goods and persons to and from Gaza.”
The people of Gaza are not dependent people, but self sufficient people doing what they can to retain some dignity in life in the wake
of this colossal man-made devastation that deprives so many of a basic start in life or minimal aspirations for the future.
We, from Gaza, call on you to demonstrate and support the courageous men and women on the Flotilla and join the, many now
murdered on a humanitarian aid mission. We insist on severance of diplomatic ties with Israel, trials for war crimes and the
International protection of the civilians of Gaza. We call on you to join the growing international boycott, divestment and sanction
campaign of a country proving again to be so violent and yet so unchallenged. Join the growing critical mass around the world with a
commitment to the day when Palestinians are entitled to the same rights as any other people, when the siege is lifted, the occupation
is over and the 6 million Palestinian refugees are finally granted justice.
Press Contacts:
Dr Haidar Eid: One Democratic Sate Group and University Teachers'
Association +972-0599441766
Dr Mona El Farra: Middle East Children's Alliance, Gaza 00.972(0)598.868.222
Adie Mormech: International Solidarity Movement 00.972(0)597.717.696
Max Ajl: Gaza Freedom March 00.972(0)597.750.798
Signatory Organisations:
The One Democratic State Group
University Teachers Association
Arab Cultural Forum
Palestinian Students’ Campaign for the Academic Boycott of Israel
Association of Al-Quds Bank for Culture and Info
Popular Committee against the Wall and Settlements
International Solidarity Movement
Palestinian Network of Non-Governmental Organisations
Palestinian Women Committees
Progressive Students Union
Medical Relief Society
The General Society for Rehabilitation
Gaza Community Mental Health Program
General Union of Palestinian Women
Afaq Jadeeda Cultural Centre for Women and Children
Deir Al-Balah Cultural Centre for Women and Children
Maghazi Cultural Centre for Children
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Al-Sahel Centre for Women and Youth
Ghassan Kanfani Kindergartens
Rachel Corrie Centre, Rafah
Rafah Olympia City Sisters
Al Awda Centre, Rafah
Al Awda Hospital, Jabaliya Camp
Ajyal Association, Gaza
General Union of Palestinian Syndicates
Al Karmel Centre, Nuseirat
Local Inititiative, Beit Hanoun
Union of Health Work Committees
Red Crescent Society Gaza Strip
Beit Lahiya Cultural Centre
Al Awda Centre, Rafah
Anonymt på May 31 2010, 16:09
Fick ett brev från Hesham på Alhambra förlag:
"Hej!
Jag har varit uppe hela natten och följt händelserna direkt via Live Stream.
Israels utrikesminister ljuger när han påstår att 600 fredsaktivister på humanitärt uppdrag i själva verket var beväpnade terrorister.
Soldaterna hoppade ombord och började skjuta direkt trots vit flagga. Ingenstans ser man passagerare med knivar eller yxor som
lögnaren hävdar. Passagerarna bestod ju av politiker från olika länder, journalister, läkare och andra fredsaktivister, gamla och unga.
Se filmen nedan som visar de riktiga terroristernas ansikten och läs Gilads kommentar.
Idag blir det demonstrationer över hela världen.
Kl. 18.00 lär folk samlas i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Visa din avsky för Israels barbari och de krafter inom västerländska och arabiska regimer och medier som fortfarande stryker dessa
bödlar medhårs.
Gå ut och demonstrera idag om du kan.
SOLIDARITETSMANIFESTATIONER MÅNDAG 31 MAJ
FÖR SHIP TO GAZA
Stockholm: Manifestation 18.00 på Sergels Torg.
Malmö: Manifestation 18.00 på Gustav Adolfs torg.
Göteborg: Manifestation 18.00 på Gustav Adolfs torg.
Jönköping: Manifestation 18.00 i Rådhusparken.
Uppsala: Manifestation 17.00 Stora torget.
Umeå: Samling 18.00 på Rådhustorget.
För mer information www.shiptogaza.se
Annars be för de stupade och sårade och arresterade och belägrade.
Och så ser vi till att samla en ännu större flotta nästa gång.
De kommer inte undan. Rättvisa skall skipas.
Hesham
Live Stream from Turkish's IHH Mission to Gaza (video of the deadly event)"
Han skickade även denna artikel:
Israeli Butchery at Sea by Gilad Atzmon
Anonymt på May 31 2010, 16:41
Manifestation i Malmö
tisdag 1 juni kl 18
Gustav Adolfs torg
Ställ Israel inför rätta för morden på 19 fredsaktivister!
Släpp de fängslade fredsaktivisterna från frihetsflottan fria!
Var är lasten, Israel? Ge tillbaka vårt bistånd!
Häv blockaden av Gaza!
Carl Bildt, agera! Utvisa Israels ambassadör och inför sanktioner mot Israel nu!
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På lördag kommer en demonstration att hållas i Malmö, mer information om detta meddelas inom de närmaste dagarna på denna
sida:
http://natverket.wordpress.com/
Anonymt på Jun 1 2010, 10:40
Den före detta brittiske parlamentsledamoten (MP) George Galloway, en drivande kraft bakom Befria Gaza - rörelsen (Free Gaza
movement), kallade händelsen i går morse "en mordisk piratgärning" ("a murderous act of piracy") på oskyldiga hjälparbetare och
krävde en fullständig översyn av hela det internationella samfundets förhållande till "den kriminella piratnationen Israel" ("the criminal
pirate state of Israel").
Kan bara instämma. Den som stöder Israel är därmed misstänkt som krigsbrottsling. Se gärna även analysen under underrubrik
"Konspiration med erkända krigsbrottslingar" i texten "Den oändliga fräckhetens matematik" från 2008-09-14.
Faktiskt sätter filosofen Gilad Atzmon fingret på att då nästan alla Israeler demokratiskt stöder folkmordet som nu senast resulterat i
pirat-terror-dådet på internationellt vatten mot hjälpkonvojen till Gaza så måste därför från och med nu varje israelisk medborgare
betraktas som en misstänkt krigsbrottsling, tills motsatsen kan bevisas. ["Israeli Butchery at Sea by Gilad Atzmon".]
Vi kan ta detta ännu längre, och applicera det på vårt eget legitimerade av vårt eget lands krigsinsatser. Vi röstar inte på partier, vi
röstar på systemet. Så en röst i valet är en röst för och legitimering av det nuvarande systemet. Också i texten "Den oändliga
fräckhetens matematik" från 2008-09-14 citerar jag i andra delen en kille från England, från "Make Wars History", som 2008-09-14
20:25 svensk tid i slutet av Justice Robert Jackson Conference On The Planning for Prosecution Of High Level Americal War
Criminals i Andover, Massachusetts, USA, nämnde att de i England systematiskt och i många hörn av landet polisanmäler politiker för
delaktighet i olagliga krig i hopp om att deras ihärdighet till sist ska leda till att politikerna ska arresteras. Han talade även om - och nu
blir det riktigt relevant till såväl oss själva som skattebetalare som till oss själva som systemstödjare genom valsedeln - att det är
olagligt i England att betala skatt så länge politikerna använder dessa medel för olagliga ändamål, varför de driver en skatterevolt för
att därmed undandra medel från regeringen så de inte kan bedriva olagligt krig.
Om vi slutar rösta på systemet utan istället använder rättssystemet till att hålla politikerna inom lagens råmärken?...
Då gäller det att lagen inte förstörs. Och här har min egen bror viktiga saker att säga: "The World has Sown a Dragon-Seed of
Military Coup", 2010-05-31 09:39.
Anonymt på Jun 1 2010, 11:46

Anonymt på Jun 1 2010, 11:55
För att kunna förstå ovanstående... Klistrar in från Alhambras nyhetsbrev postat i går:
Stöd Alhambra!
Titlarna nedan erbjuds till 20 % rabatt.
Dessutom: Beställ minst två böcker så bjuder vi på portot!
Härmed beställer jag enligt nedan
...... Blommor i Galiléen, av Israel Adam Shamir
Inb. / 207 s. /
Ord. pris 245 kr / För brevvänner 196 kr
...... Motsägelser om 11 september: ett öppet brev till USA:s kongress och press
av David Ray Griffin / 344 s. / Inbunden
Ord. Pris 220 kr / För brevvänner 176 kr
...... CIA och 11 september: Den internationella terrorismen och säkerhetstjänsternas roll
av Andreas von Bülow (f.d. forsknings- och teknologiminister i Tyskland)
256 s. / Inbunden / Förord av Ingvar Rydberg
Ord. Pris 225 kr / För brevvänner 180 kr
...... Gåtorna kring den 11 september
av Eric Laurent (f.d. utrikeskorr. för franska Le Figaro)
Ord. pris 180 / För brevvänner 144 kr
...... Bushs okända värld: Religionen, affärerna, de hemliga nätverken
av Eric Laurent / 208 s. / Inbunden
Ord. pris 165 kr / För brevvänner 132 kr
...... Usama bin Ladin: Död eller levande? av David Ray Griffin
128 s. / Häftad
Ord. pris 128 / För brevvänner 102 kr
...... Är världen upp och ner? av Lasse Wilhelmson
175 s. / Hft. / Ord.pris 150 kr / För brevväner 120 kr.
...... Ung i Palestina: Att vara tonåring under ockupation
av Anne Casparsson och Britta Abotsi
167 s. / Inb. / Illustr. / Ord.pris 180 kr / För brevvänner 144 kr
__________________________________________________________________________
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Namn...............
Adress............
Ort..................
Tel...................
Mejlas till alhambra@alhambra.se.
Besök även alhambra.se på nätet.
Anonymt på Jun 1 2010, 13:32
Demonstration i Malmö med anledning av angreppet på Frihetsflottiljen:
Lördag 5 juni fr kl 14
Samling på Gustav Adolfs torg
Isolera Israel
Stöd Ship to Gaza
Häv blockaden av Gaza
Arr: Palestinanätverket i Malmö
Anonymt på Jun 1 2010, 21:34
08:58 i morse, ett mail:
Hej alla frihetskämpare,
För att kunna visa vårt stöd till våra vänner som var i Ship to Gaza och vårt folk i Gaza ska vi samlas i Sergel torg fredagen den 4 juni
2010 kl.18.00. Ta med er alla era vänner och bekanta för att manifestation ska vara mäktig.
Med vänlig hälsning
Eftikhar Alhusainy
Anonymt på Jun 3 2010, 13:16
2010-06-02 22:31:32 Pressmeddelande.
Häv blockaden av Gaza!
Protestera mot Israels piratdåd!
Protestmöte lördagen 5 juni kl 12.00, Karlshamns torg.
Arr.: Blekingenätverket för oberoende, fred och alliansfrihet.
Kontakt: Ulf Bjerén 0455-17595
Anonymt på Jun 4 2010, 12:40
Mattias Gardell, professor i religionshistoria vid Uppsala universitet och initiativtagare till konvojen Ship to Gaza: "Israel begick
överlagt mord".
UNT Publ: 03 jun 2010 04:45
Gardell: Israel begick överlagt mord
Anonymt på Jun 4 2010, 12:45
Från artikeln:
"-Israelerna begick överlagda mord. Det var kommandosoldater med lasersikten. Två människor dödades med skott i pannan, en
sköts i bakhuvudet och en i bröstet. Flera av de dödade var journalister. Jag såg en av kropparna och hörde många samstämmiga
vittnesmål, säger Mattias Gardell i telefon från Istanbul till TT."
"-Och det är människor som är försvunna, och det oroar mig en hel del. Folk kastades, och kastade sig, i havet vid attacken.
Enligt Gardell råder det ingen tvekan om att israelerna var medvetna om att konvojen var fredlig och obeväpnad. Fartygen
inspekterades enligt alla gällande regler för passagerare och last innan de lämnade Grekland och Turkiet."
Anonymt på Jun 4 2010, 12:48
Sionistpropagandaorganet "Dagens Nyheter" kör förstås med en story om att det skulle ha varit legosoldater på konvojen. Israel:
"Legosoldater bär skulden för våldet" . Betänk då att sionistapologeterna också kommer att vara rökta när detta är över. De agerar
nu i egen sak, i eget intresse.
Anonymt på Jun 4 2010, 12:52
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