Først og fremmest er jeg glad for at se så mange forskellige mennesker her i dag.
Det eneste gode der er kommet ud af denne krig er at vi i dag kan stå sammen. Vi kan
se bort fra hudfarve, nationalitet, religion og politisk orientering. Vi står her nemlig i
dag fordi vi er mennesker. Som enkelte mennesker der har taget et valg. Et valg, for at
vise vores støtte til et af de mest krænkede folk i vores tid.
Men vi står her også som privilegerede mennesker med visse rettigheder. Vi behøver
ikke at være angst for vores liv, fra dag til dag. Vores familiers eller venners
overlevelse.
Men vores privilegerer og vores rettigheder begynder at give mig en dårlig smag i
munden. Især når vores brødre og søstre i Gaza lever foruden. De lever i
undertrykkelse og et moderne apartheidstyre. Det lever de under NU, og de har gjort
det sidste 60 ÅR!
De zionistiske Bosættere, der blev bedt om at forlade GAZA i 2005 siger i Politiken;
»Lige så snart hæren generobrer Gaza, vil vi følge dem ind«.
Vi spurgte dem ikke, da vi kom til Tel Aviv, og vi har ikke tænkt os at spørge dem, når
vi vender tilbage til Gaza. Det er vores land. Lige så snart, at sikkerhedssituationen
tillader det, så flytter vi tilbage til Gaza. Det eneste vi venter på er, at det israelske
militær kan garantere vores sikkerhed i Gaza, som de gør det på Vestbredden«.
Med den her slags kommentarer, hvordan kan Israel, USA, og selv Danmark tro at vi
nogensinde vil stole på at Israel blot forsvarer sig selv og at der ikke er andre
hensigter bag denne krig?
Det er altså ikke nok at der er dræbt over 1000 palæstinensere, og såret næsten
5000.
Gaza skal altså også genbesættes. Hvor meget uretfærdighed kan vi tålmodigt
overvære?
Vi er alle borgere i Danmark. Vi er alle borger i EU. Og vi er alle semi-borgere af USA.
Om vi kan lide dette eller ej. Deres valg påvirker vores hverdag, vores samvittighed og
vores fremtid.
Men når Danmark er som vores mor, EU som vores far og USA som en usympatisk
bror. Hvordan skal vi takle deres stilhed og mangel på stillingtagen, når det kun
gavner udryddelsen af mennesker som det gør i Gaza i dag?
Danmark, USA og EU, der var så hurtigt ude og at fordømme krigen i Georgien, så
den kunne blive afsluttet på en human måde uden for mange menneskelige tab. Hvor
er de nu? Hvor er diplomatiet? Er et palæstinensisk liv mindre værd end et georgisk?
NEJ! Alle liv skal beskyttes med samme viljestyrke.
Denne passivitet er en skamplet på dansk historie. En skamplet på den såkaldte
vestlige civilisations stamtavle. Jeg er så flov! Og når historien dømmer sådanne valg,
er det ikke kun lederne, der vil ende med at bære skylden, men også det passive folk,
der ikke gjorde oprør mod drabene på uskyldige mennesker.

Vi som mennesker bliver sure når små løfter bliver brudt. Når aftaler mellem venner
eller kollegaer bliver brudt. Hvordan har det palæstinensiske folk det mon så, når
Staten Israel bryder løfte efter løfte, som de har gjort de sidste årtier?
Hvor er landområderne der blev lovet tilbage. Hvorfor bliver bosættelserne ved med at
vokse? Hvorfor giver den vestlige verden Israel lov til at bryde hundredvis af FN
konventioner på stribe uden nogen konsekvens? Palæstinenserne ser ikke andre
udveje!
Israel har selv skabt Hamas. Israel har selv næret Hamas’ styrke hos det
palæstinensiske folk! Israel har selv skabt Hizbollah i Libanon. USA har selv skabt Al
Qaeda! Dette er endnu en situation hvor man selv skaber sine tyve og derefter
beskylder dem for at stjæle.
Israel har en demokratisk ret til at forsvare sig, SIGER DE!
Men et demokrati der vælger at føre en sådan afskyelig krig med de frastødende
våben Israel bruger, kan ikke længere betegnes som værende et demokrati!
Et land kan kun fører en sådan krig, når det er regeret af tyranner med hjælp fra et
blindt folk og et lydigt bureaukrati!
Vi må ikke være et blindt folk. Vi skal ikke passivt ledes af et rigidt bureaukrati. Vi skal
ikke vente på at politikerne bliver enige med deres spin doktorer om hvordan de vil
udtale sig om krigen. Vi skal blive ved med at gå på gader og stræder! Skrive
læserbreve. Skrive klagebreve til tv stationer med en ensidig dækning af krigen.
Spørge os selv hvordan Søren Espersen kan tillade sig at marchere hånd i hånd med
Den danske zionist bevægelse uden nogle konsekvenser?
Jeg har en veninde der pt. er i SydAfrika. Hun var til en stor Gaza Demonstration i
Cape Town, og var meget glad for at se så mange støtte op om sagen. Da hun
spurgte demonstranterne om deres stilling til konflikten sagde de;
Vi kæmpede mod Apartheid styret i Sydafrika, hvorfor skulle vi støtte det i Palæstina!
Enhver stille stemme er et slag mod demokratiet, et slag mod retfærdighed og den
medfødte menneskeret til at være fri uden forfølgelse!
Camus sagde: I en verden af Konflikter, en verden af ofre og Bødler, er det op til det
tænkende folk ikke at være på bødlernes side!

Tragedien ved hele konflikten er at, det eneste de jødiske, muslimske og kristne folk
kan blive enige om er at de ENGANG, i tidernes morgen, havde det godt sammen.
ENGANG kunne de bo side om side i fred og færdes hvor man havde lyst.
Men nu, fordi National staten er den nye religion og passet den nye bibel, er der kun
krig. Hvorfor er det så vigtigt for os at have en stat, et flag en grænse?? Vi bliver nød
til at huske at vi alle, når vi bliver skåret i, bløder rødt! Den eneste sande nationalitet
er og forbliver menneskeheden!

