ANNONSE fra MIFF

Derfor bør alle

DROPPE

Operasjon Dagsverk!

OD presenterer Janna Jihad (bildet) og
slektningen Ahed Tamimi som fredsaktivister.
Men jentene 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.
Foto: YouTube

Du kan velge helt fritt
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.
aDu må IKKE sove!
aDet største tyske partiet CDU og
sikkerhetstjenesten i Berlin 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.
Velg ditt kodeord
og send nå på
SMS til 2160

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.
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