
aDet er helt frivillig å jobbe på OD-dagen. 
aBe flest mulig skoleelever IKKE å delta i 
aksjonen.
aHusk å se og dele MIFFs film Dropp  
Operasjon Dagsverk! Du finner den på 
Facebook, YouTube og miff.no.
aDet største tyske partiet CDU (resolusjon 
07.12.16) og sikkerhets tjenesten i Berlin 
(årsrapport 2017) klassifiserer Israel-boikott 
som jødehat. 
aDemonisering av Israel har  
tilsvarende effekt. 
a«Vi kan ikke oppfordre våre ungdommer til 
å delta i Operasjon Dagsverk,» skrev  
rabbiner Joav Melchior i DMT i Vårt Land.

Du kan velge helt fritt

OD presenterer de palestinske jentene Janna 
Jihad og Ahed Tamimi som freds aktivister. 
Men de sier selv at de kjemper for å fjerne  
Israel («frigjøre Palestina fra elven til havet»)  
og at de «lever den tredje intifadaen».  
Det er tragisk at OD nekter å beklage!

Alle mottakerorganisasjonene går inn for 
«bred økonomisk boikott» av Israel. Å nekte 
handel med et helt land skaper mer konflikt 
og rammer millioner av israelske barn.

Mottakerne kjemper også for ‘retur’ for 7 
millioner etterkommere av flyktninger.  
Dersom dette blir presset gjennom, vil 
verdens eneste jødiske stat bli borte og 
erstattet med arabisk stat nummer 23 og 
muslimsk stat nummer 58. Dette er grovt 
urettferdig! Flertallet av jødene i Israel -  
ca 4 millioner - har selv bakgrunn som  
flyktninger fra arabiske og muslimske land.
Se kildehenvisninger på miff.no/od

OD hevder at de ikke har valgt side.  
Men i materiellet vi har sett, utelates  
vesentlig informasjon som kan stille Israel i 
et bedre lys. MIFF mener derfor at årets OD 
er en gedigen anti-israelsk kampanje som  
indoktrinerer seks årskull skoleelever til 
negativt syn på Israel spesielt og jøder  
generelt. Les mer på www.miff.no.

DROPP 
Operasjon 
Dagsverk!

Pris per år inkluderer seks aviser.
Gavekonto 78770654539
Vipps gaver 39881

facebook.com/medisraelforfred
youtube.com/medisraelforfred
twitter.com/miffno
instagram.com/medisraelforfred
snapchat: miff.no
Tlf. 45 24 45 98

Velg ditt kodeord  
og send nå på  
SMS til 2160 På nesten 500 sider får du en solid innføring i sionismens tidlige  

historie frem til år 1938. Les hvordan jødene ble møtt med vold av  
araberne og sviktet av britene i mandatområdet Palestina. 348,-
Bestill denne og andre bøker 
via miff.no/shop, tlf. 45 24 45 98 eller post@miff.no.

Bestill den nye bokenVoldtekten av Palestina beskriver hvordan britene intenst mot-

arbeidet hva de selv hadde lovet, og Folkeforbundet hadde gitt dem i 

oppdrag å realisere - opprettelsen av et nasjonalhjem for det jødiske folket i 

Palestina. Forfatteren William Bernard Zi� begynner med å vise at det 

jødiske folk aldri ga opp sitt krav på landområdet som var deres sivilisasjons 

vugge. Etter et riss av tidlig jødisk historie og forfølgelseshistorien i mid-

delalderen følger en grundig innføring i den moderne sionismens historie 

fram til denne boken ble utgitt første gang i 1938.

 Zi� skriver med nesten profetisk klarsyn om redslene som ventet 

Europas jøder i årene som fulgte. Han er også oppmerksom på de økende 

jødeforfølgelsene i arabiske land, som skulle presse nesten alle jøder ut av 

disse landene etter 1948. Hadde �ere tatt forfatterens side i 1938 – advart 

mot nazisme og jødehat og helhjertet forsvart det jødiske samfunnet i 

Palestina – kunne kanskje �ere av redslene fra 1940-tallet vært unngått.

«Eksemplene Zi� gir på britenes anti-jødiske politikk, stikk i strid med 

deres mandat, er i det hele tatt en sjokkerende lang liste av nærmest 

uforståelige og dypt opprørende tiltak som var ment å kvele og utpine 

ethvert forsøk på å opprette en jødisk stat. Infamiteten og ondskapen 

som dette ble iverksatt med har rystet meg inn i sjelen. Man kan bare 

undres over at de jødiske reaksjonene mot dette britiske vanstyret ikke 

var langt sterkere.»

 Jan Benjamin Rødner, styremedlem MIFF i forordet 

«Alle som har menneskeheten kjær og alle som håper å redde vår 

nåværende sivilisasjon fra katastrofe bør lese disse tankevekkende 

sidene. Denne boken er en øyeåpner.»

 William Green, leder av American Federation of Labor, i 1938

William Bernard Ziff (1898-1953) var en amerikansk 

forretningsmann, magasinutgiver og forfatter med russisk-jødisk 

bakgrunn. Han startet sin karriere i hjembyen, som karikaturtegner i 

�e Chicago Daily News. På 1930-tallet ble Zi� en talsmann for 

høyresiden i den zionistiske bevegelsen. Da Zi� døde hadde han fått 

oppleve at den moderne staten Israel hadde eksistert i fem år.
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Britenes store svik mot jødene

Voldtekten 

av Palestina

William B. Ziff

Med forord av Jan Benjamin Rødner
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