PRESSEMEDDELELSE

Udsendt 03.02.2009 I forbindelse med artiklen i Berlingske Tidende den 1. februar2009 hvor det
fremgår at der er uenighed blandt de politiske partier i Danmark om støtte til genopbygningen af
Gaza vil Det Palæstinensiske Netværk meget kontant udtrykke sin harme over visse partiers
udmeldinger.
”At Dansk Folkepartis Søren Espersen ikke ønsker at Danmark bidrager økonomisk til
genopbygningen af Gaza var vel nok forventet, bl. a. fordi samme Søren Espersen i januar førte
sig frem som pro-israelsk taler ved en demonstration arrangeret af det lige så pro-israelske Dansk
Zionistforbund” udtaler Maher Khatib fra Det Palæstinensiske Netværk.
”Til gengæld ønsker Søren Espersen sig, ifølge udtalelser faldet den 28. januar, at Danmark
bruger skattekroner på at sende krigsskibe til det østlige Middelhav, og det er hans ønske at
danskerne skal borde skibe i området – om nødvendigt med militær magt, og dette er vel ganske
typisk for den krigsgale mand fra Dansk Folkeparti der ydermere understreger at de danske
soldater skal sendes af sted med et robust mandat og ikke et slapsvansemandat – og den slags
holdninger må ethvert normalt begavet menneske tage afstand fra” fortsætter Maher Khatib.

Det er noget lettere at forstå Socialdemokraternes Mogens Lykketoft, der ønsker at regningen for
genopbygningen i sidste ende skal betales af Israel, men som også understreger sin forståelse for
at støtte til en genopbygning er nødvendig nu hvis ikke 1.5 millioner mennesker skal leve under
helt uacceptable vilkår.

”Venstres udenrigsordfører Søren Pind tør ikke rigtigt melde noget ud før der har været
gruppemøde i hans parti, og det forstår man jo godt da det for Venstre åbenbart er vigtigere i
første om gang at tage hensyn til Dansk Folkeparti end til en nødlidende befolkning på 1,5
millioner” konstaterer Maher Khatib.
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