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« Med spetsen mot framtiden

Juan Donoso Cortés »

På västfronten intet nytt / Analys av en intervju med
Israel Shamir

Israel Shamir till höger. Namnet på den charmanta damen till vänster är obekant för Fas
Israel Shamir, vars egna texter jag vid flera tillfällen lagt ut på Fas, är en av de författare jag
oreserverat kan rekommendera för alla som söker en djupare förståelse av relationen Israel
och Palestina, judendomen och sionismen. Israel Shamir härstammar från en rysk-israelisk
familj där flera familjemedlemmar var rabbiner. Själv konvertit till den ortodoxa kyrkan i
Palestina är Shamir en varm och offensiv försvarare av det palestinska folkets etniska frihet.
För ett par år sedan träffade jag Israel Shamir under den gudomliga liturgin i en ortodox
kyrka i Stockholm och bjöd in honom på en enkel julmiddag i min gamla ungkarlslya.
Vissa ämnen för den diskussion vi hade då har nu åter gjort sig påminda tack vare
Muhamed Omars intervju med Israel Shamir på sin webblogg. I kvällens inlägg vill
jag summera och analysera vissa delar av intervjun.
Analys
”Antisemitism” är också ett uppfunnet begrepp utan reell mening. Jag tror inte att
antisemitism existerar överhuvudtaget. I den judiska religionen finns trossatsen att judar
och icke-judar måste hata varandra, det är därifrån den så kallade ”antisemitismen”
kommer. Det är en judisk trosuppfattning. Jag har träffat många så kallade ”antisemiter”
och funnit att inte en enda av dem hatar judar.
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- Israel Shamir
“Antisemit” är idag en anklagalse som tömts på deskriptivt innehåll. Begreppet har blivit så
relativiserat att även kritik av Israel eller ett konstaterande av typen: “Bonnier är en stor
judisk familj som äger mycket media i Sverige”, kan klassas som antisemitism. Begreppet
är en återspegling av dikotomin mellan judar och icke-judar och där de senare alltid
betraktas med misstänksamhet. ”Antisemit” har för en sekulariserad sionist ungefär
samma innebörd som en gammaltestamentlig fiende till Israel har för en troende jude – med
det undantaget att Israel numera är en sionistisk stat och att dess fiender finns överallt där
det finns kritiker av staten Israel eller av sionistiskt maktinflytande. Även Israel Shamir,
som själv är av judisk härkomst med avseende på etnicitet, klassas idag som antisemit
och kallas därför av en del för “självhatande jude”. Alla som känner Israel Shamir vet
givetvis att han varken hatar sig själv eller andra judar. Däremot vågar
han ifrågasätta ”antisemitismen” som dikotom diskurs. Detta kan enbart vara till besvikelse
för äkta antisemiter, liksom för sionister. En äkta antisemit måste ju ta avstånd från Israel
Shamir på grund av hans etniska ursprung, medan en sionist hatar honom för att han både är
“etnisk” jude, kristen och kritiker av sionismen. Vi som således inte tycker illa om Israel
Shamir kan därför inte vara antisemiter. Vi är, kort och gott, kritiker av en ideologi och
av en förvriden politisk diskurs.
Jag har lämnat judendomen. Jag är kristen nu. Man kan inte vara jude och kristen på
samma gång. Mina förfäder var observanta judar, flera var rabbiner. Judendomen har
vissa likheter med islam. Egentligen, rent teologiskt, borde det inte vara särskilt svårt för en
jude att konvertera till islam. Det är svårare för en jude att bli kristen. Man ska veta att det
finns ett stort hat mot Jesus i judendomen. För judar är Jesus en fiende. En unik sak som
judarna har är läran om ”det utvalda folket”… i min hemstad Jaffa finns en palestinsk
kyrka som jag går till. Den ligger bara två hundra meter från min bostad. Min ärkebiskop
är mycket vänligt inställd till Hamas.
- Israel Shamir om sin omvändelse till kristendomen
Israel Shamir resonerar utifrån den något unika situation som råder i Palestina. Situationen
är unik eftersom den internationella fredens största problem kan spåras till en konflikt
mellan två relativt små etniska grupper. Det är dessutom inte konstigt att en palestinsk
ärkebiskop ser Hamas som en befrielserörelse för palestinierna. Det är omöjligt att ställa sig
neutral till en makt som förtrycker dig och din etniska grupp. De palestinska kristna är, som
jag tidigare nämnt, ett intressant ämne i sig mot bakgrund av det typiskt amerikanska
fenomenet med “kristna sionister” – två begrepp som egentligen är varandras
motsatser, men som blivit en modern heresi som försvarar den kristna etikens motsats. Både
de “judiska” och de “kristna” sionisterna verkar inte endast utanför de traditionella judiska
och kristna religionernas budskap, de utmanar aktivt essensen i dessa religioner. För de
ortodoxa judarna kan (och bör) Israel endast upprättas av Messias och är därför något som
endast kan ske i tiden efter Messias ankomst. För en ortodox kristen har Jesus
Kristus grundat ett nytt förbund med alla människor där de som följer Honom är det nya
Israel. De kristna palestinierna är därför det sanna Israel och den stat som förtrycker dem
fiender till Guds “folk” och där folk vilar på ett andligt släktskap och inte på etnicitet. Den
“kristna” sionismen förnekar inte endast det Nya Förbundets essentiella budskap (här vare
icke jude eller grek) utan utmanar Guds frälsningsverk som upphäver det gamla förbundets
rasliga uppdelning mellan judar och icke-judar. Följande medalj utfärdades i Tredje riket till
de sionister och nationalsocialister som främjat samarbete mellan nationerna:
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Jag tycker att han är en väldigt spännande person. Han är en slags enfant terrible i
världspolitiken. Han har modet att säga vad han tycker. I en artikel jämförde jag honom
med Gérard de Nerval, den franske poeten som hade en hummer som husdjur. Han väckte
stor förvåning när han var ute och promenerade med sin hummer. Och det är vad
Ahamdinejad gör, han väcker upp folk ur sina invanda föreställningar. Jag gillar hans
attityd.
- Israel Shamir om president Ahmadinejad
Att erkänna president Ahmadinejad idag är att erkänna att en annan stat äger rätten att styra
över sina inre angelägenheter utan inblandning från främmande makter. Den frihet och
suveränitet vi önskar för oss själva borde vi även önska för andra. Det spelar här egentligen
ingen roll om president Ahmadinejad blev vald demokratiskt eller inte, eftersom demokratin
inte är universellt giltig för alla människor och alla folkslag i alla tider. Att han de facto blev
vald av en demokratisk majoritet råder det dock inget tvivel om. Till och med Washington
Post har erkänt att Ahmadinejad hade över 60% väljarstöd i en oberoende
opinionsundersökning i Iran före valet.
Jag stöder Iran av ett annat skäl eftersom landet är en viktig allierad med Ryssland och
Ryssland idag är ett bättre geopolitiskt alternativ för Europa än USA. Europa borde skaka
av sig sitt beroende av USA och aktivt motverka det destruktiva amerikanska inflytandet på
den europeiska kulturen. Till denna kultur hör mångkulturen, feminismen, priderörelsen,
etnomasochismen, pornografin och konsumssamhället – det vill säga det mesta av det som
verkar nedbrytande på européns andlighet och etniska identitet. Islams kritik mot det
moderna Västerlandet är därför i många avseenden riktig – det är istället slutsatsen som är
fel. Europa behöver återvända till Kristus och återupptäcka sin identitet (de tre kullarna
Akropolis, Capitolium och Golgatha), inte bli islamiserat genom massinvandring.
Här finns dessutom en ironi. De som missionerar för islam i Europa har ju indirekt USA och
sionismen att tacka för både mångkultur och massinvandring från muslimska länder. De
saudimiljardärer som finansierar byggandet av moskéer i Kosovo har USA att tacka för
detta.
Förintelsen är ett sätt att säga att judarna är speciella. De är inte som andra människor.
Judiskt liv är speciellt, judisk död är speciell. Förintelsen reflekterar den judiska
mentaliteten, en judeocentrisk världsbild. Miljoner icke-judar dog, men vem bryr sig? De
enda offren som spelar någon roll är judarna.
- Israel Shamir om Holocaust
Jag har länge hävdat att Holocaust är en ersättningsreligion för västvärlden efter 1945,
precis som marxism-leninismen försökte vara en ersättningsreligion för den ortodoxa
kristendomen i Ryssland efter 1917. I denna mening har vi att göra med en form av idolatri
som tar avstamp i ett judeocentriskt lidande, ignorerar de miljoner människor som dog i
sovjetiska koncentrationsläger och kulminerar i ockupationen av Palestina. Detta skall
givetvis inte tolkas som att jag ignorerar eller är moraliskt likgiltig inför de lidanden som
judarna utstod i koncentrationslägren, inte alls. Jag ifrågasätter endast varför detta lidande
skall anses mer unikt än det lidande som ryssarna utstod under kommunismen, armenierna
under ungturkarna, tibetanerna under Kina, serberna under Nato och palestinierna under
sionismen? Om alla människor är lika värda måste vi dekonstruera inte endast diskurserna
kring Holocaust, antisemitismen, rasismen och mångkulturen, vi måste dessutom
återupptäcka andlighetens primat och de mänskliga värden som bevaras av en
etnopluralistisk världsordning.
Expo består av riktigt vidriga typer. Jag tror inte att ”rasism” existerar. Folk talar om det
av politiska anledningar. ”Rasist” är bara ett skällsord utan verklig mening. Tyvärr är det
många som samarbetar med Expo. De är mycket fruktade.
Sammanfattningsvis var intervjun mycket bra och som komplement kan tilläggas Israel
Shamirs jämförelse mellan den europeiska nationalismen och sionismen, där han menar
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att den förra förhåller sig till den senare som myggan till elefanten och att de egentligen inte
kan jämföras med varandra. Fredrik Malm i Folkpartiet stöder en rasistisk stat medan vi
stöder alla människors lika värde. Expo är finansierade av rasister för att
bekämpa kritiker av den sionistiska rasismen, det är inte vi som är “antisemiter” för att vi
kritiserar detta förhållande. Forum för Levande Historia var rasistiska när de inte
ville diskutera kommunismens offer (de blev tvingade till det av regeringen Reinfeldt) och
de är fortfarande rasistiska när de vägrar att säga något om vad det tyska folket fick utstå
efter krigsslutet 1945. Kurdo Baksi är rasist när han dels kämpar för kurdisk nationalism,
dels vägrar samma rättigheter för svenskar. “Rasist” kan med andra ord mycket lätt påvisas
hos samma grupper och individer som gjort karriär på att kasta ur sig denna beskyllning mot
dem som de av någon anledning ogillar att diskutera med. Beskyllningen är en indikator
på intellektuell oärlighet och dess allmänna utbredning är en indikator på
den tilltagande fördumningen av det svenska debattklimatet.
Läs gärna Israel Shamirs artikel: Snatteri med förhinder
Kristna palestinier i Gaza:
View This Video on You Tube
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1.

Nilrik wrote:
Shamirs essäsamling “Blommor i Galiléen” finns utgiven på svenska.
http://alhambra.se/moten/galileen.htm
Posted on 14-Aug-09 at 10:39 e m | Permalink

2.

Jonas De Geer wrote:
Tack FAS!
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Israel Shamir har, som så många andra gått från klarhet till klarhet, eller
kanske snarare från skärpa till skärpa det senaste decenniet.
Det finns många avseenden i vilka jag inte håller med honom, politiskt
och religiöst, men han är alltid kvick, rapp, bildad, orädd, kort sagt:
mycket stimulerande att läsa.
Hans senaste två böcker rekommenderas varmt för alla som vill förstå,
inte bara “mellanösternkonflikten”, utan varför denna inte är regional
utan global.
Kan också tipsa om hans hemsida http://www.israelshamir.net
Posted on 14-Aug-09 at 10:52 e m | Permalink

3.

Vallonen wrote:
Mycket bra läsning! Tack!
Posted on 14-Aug-09 at 11:27 e m | Permalink

4.

brandr wrote:
Mycket bra skrivet! Värdefullt att lyfta fram judiska dissidenter. Det
finns ju fler och fler, och det är inte alltid lätt att hålla reda på dem.
Posted on 15-Aug-09 at 12:40 f m | Permalink

5.

Hincha wrote:
“Jag har länge hävdat att Holocaust är en ersättningsreligion för
västvärlden efter 1945..”
Men jag var först
…redan på 80-talet hävdade jag detta. Holocaust är
bara en “intelligent design” till vår egen skruvade tillvaro. Nutidens
mainstreamhistoria börjar alltid med H…
Vi har varit med om det förr, eller snarare hört om det. Esther och hennes
stam utrotade ett helt folk med pretexten att de själva skulle förgås. Detta
må vi fira säger den väl remunererade offerkalven.
Posted on 15-Aug-09 at 1:27 f m | Permalink

6.

Hincha wrote:
PS. Tack för dina artiklar och övrig skrivelse
Posted on 15-Aug-09 at 1:32 f m | Permalink

7.

UrEuropa wrote:
Mycket intressant läsning! Tack!
Posted on 15-Aug-09 at 1:54 f m | Permalink

8.

Fredrik wrote:
Jonas De Geer:
Har Israel Shamir ägnat två hela böcker åt att förklara konflikten i
Mellanöstern och varför den är global och inte regional? Det gör jag på
två rader:
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Judarna stal arabernas land, vilket ledde till konflikt.
Judarna drog in USA på Israels sida.
Posted on 15-Aug-09 at 2:08 f m | Permalink

9.

Johan Björnsson wrote:
Jag kan varmt rekommendera “Blommer i Galiléen” som en bok att
ge/låna ut, till bekanta som är helt nya (och fortfarande indoktrinerade)
på området. Många helt oinsatta personer, rationaliserar ofta böcker som
“Den judiska rasismen” av David Duke, genom att säga något i stil med
“ja ja, men han är ju säkert rasist, så vad han skriver kan man ju inte lita
på”.
Men om boken är skriven av en som själv är född jude, så blir det liksom
lite svårare att avfärda.
Så böcker som “Blommer i Galiléen” är att jämföra med begreppet “lowballing” inom psykologin.
Posted on 15-Aug-09 at 5:42 f m | Permalink

10.

Johan Björnsson wrote:
Det kanske är “foot in the door”-begreppet jag tänker på? Trött nu och
kan inte tänka klart.
Posted on 15-Aug-09 at 5:46 f m | Permalink

11.

j-t wrote:
Intressant att han tycker så illa om Expo (eller Äckspo som jag tycker om
att kalla dom).
Äckspo har förmodligen skrivit en del skit om honom så det är inte mer
än rätt att han säger vad han tycker om de där svinen.
Men man borde gå mycket längre.
Jag undrar om inte Expo är en olaglig organisation. Vad jag vet sysslar
dom med att kartlägga folks åsikter. Dessutom skickar dom rapporter till
Israel. Är inte detta en form av utländsk underrättelseverksamhet?
Israel är dessutom en internationell terrorstat. Sharon sade för några år
sen öppet i media att Israel mördar folk som de själva upplever som ett
hot mot Israel.
Posted on 15-Aug-09 at 10:39 f m | Permalink

12.

Palaeologus wrote:
Får tacka för en intressant artikel.
Vad roligt att du är tillbaka på motpol FAS.
Posted on 15-Aug-09 at 12:14 e m | Permalink

13.

Arete wrote:
Dessutom skickar dom rapporter till Israel.
Källa?
Posted on 15-Aug-09 at 12:41 e m | Permalink
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fas wrote:
Kul att inlägget uppskattades!
Blommor i Galiléen är en mycket bra och stundom rörande skildring av
palestiniernas öde och den internationella sionismen. En förteckning över
Shamirs
böcker
finns
här:
http://www.israelshamir.net/Books/Books.htm . En recension av
Blommor i Galiléen och andra intressanta recensioner finns här:
http://www.israelshamir.net/Reviews/Reviews.htm
Israel Shamirs son, Johannes Wahlström, skrev en intressant artikel i
Folket i Bild under rubriken “Israels regim styr svenska medier”:
http://www.fib.se/visa_info.asp?
PostId=6&Avdelning=006&Sidrubrik=F%C3%B6rsvar%20f%C3%
B6r%20yttrande-%20och%20tryckfriheten&e=e005
Posted on 15-Aug-09 at 1:38 e m | Permalink

15.

Christian Westling wrote:
Hur kan man värna palestiniernas etniska frihet när palestinier är en
påhittat nationalitet av araber som inte fanns före 1967?
Ack, så kort minnet är hos dagens människor…
Om de väl ska leva i sin charad så kan de flytta till Jordanien där 70% av
befolkningen redan är “palestinier”. Skulle FN lägga 10% av alla
“palestinapengar” på att införa demokrati där så skulle man få ett
“Palestina” över en natt.
Posted on 17-Aug-09 at 1:37 e m | Permalink

16.

fas wrote:
Christian Westling
Palestina är etymologiskt det grekiska namnet för en geografisk region
(Παλαιστίνη). Namnet kommer sannolikt av den etniska folkgrupp som
kallas filistéer och som kom till regionen ca 2000 år före Kristus. Om vi
flyttar oss framåt i tiden blev många av de judar som konverterade till
kristendomen och senare även islam, förskjutna från sin egen etniska
stam – sannolikt har många av dessa ett släktskap med dem som idag
kallas palestinier. Efter templets förstörelse år 70 har det bott olika
minoriteter i regionen – både judar och araber. Om man skall vara krass
kan man därför säga att Israel som nation inte är äldre än ca 60 år. Men
att det har bott olika judiska stammar i regionen under längre tid än så är
isåfall lika sant som att det har bott “palestinier” där.
Så jag förstår inte poängen. De som kallar sig palestinier idag har en
identitet med den region som kallas palestina och många har bott där
under lång tid före de blev bortkörda av de stora judiska
immigrationsvågorna.
Det är därför oerhört missvisande att inte ta detta i beaktande när man
diskuterar denna fråga.
Posted on 17-Aug-09 at 4:00 e m | Permalink

17.

H. B. Palmaer wrote:
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Jag har full förståelse för misstron mot Israel. Jag kan däremot inte se att
den faktor som heter muslimers hat mot icke-mulsimer kan frikopplas
från Israel-Palestina-frågan.
Shamir är intressant, men jag tycker att han ofta saknar nyanser.
Posted on 17-Aug-09 at 4:14 e m | Permalink

18.

fas wrote:
H.B. Palmaer
Jag delar i högsta grad din oro inför islams syn på och historiska relation
till icke-muslimer. Endast genom tro på Kristus korsfäst kan det bli fred i
Palestina. Världsliga medel (det brittiska protektoratet, FN, USA) har
visat sig vara fruktlösa. Idag strider två krafter mot varandra vilka båda
baserar sin teologi på ett förnekande av det Nya Förbundet – det är en
ändlös konflikt sålänge de inte återvänder till Gud.
Posted on 17-Aug-09 at 5:56 e m | Permalink

19.

hollands hopp wrote:
FAS, varför engagerar du dig till den milda graden för den ena sidan och
mot den andra i konflikten? Kan du se risken med att befinna dig på
samma sida som de krafter som utgör ödesdigert hot mot Sverige och kan
du se nackdelarna med att stöta bort judar och pro-judiska kristna som
allierade mot islam och till viss del det moderna konsumtionssamhället i
Sverige och Europa?
Posted on 17-Aug-09 at 6:41 e m | Permalink

20.

fas wrote:
Hollands Hopp
För mig är det samma moraliska överväganden som får mig att kritisera
Israels övergrepp mot palestinier som massinvandringen av muslimer till
Europa: Alla etniciteter har rätt till liv och politiskt oberoende: svenskar,
palestinier, tibetaner och serber. I den mån någon har en ideologi som
strider mot denna moral: mångkulturalism och islamism (i Europas fall),
sionism, kommunism eller amerikanism (i den ordningen med avseende
på dessa etniciter)tar jag mig friheten att kritisera den ideologin. Jag är
således lika mycket emot sionismens politik visavi palestinierna som
islamismens vilja till makt i Europa. Det borde inte vara så svårt,
egentligen.
Posted on 17-Aug-09 at 8:04 e m | Permalink

21.

hollands hopp wrote:
Betyder det att palestiniernas situation är lika viktig för dig som
svenskarnas? I sådant fall är ditt sätt att tänka fullständigt obegripligt för
mig.
Posted on 17-Aug-09 at 8:21 e m | Permalink

22.

fas wrote:
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hollands hopp
Nej, svenskarna och Europa står mig givetvis närmare då det berör mig
personligt (mina barns framtid). Problemet med amerikanismen och
sionismen är att de är globala ideologier som påverkar flera folkslag.
Därför är det idag oundvikligt att inte kritisera dem. Det är dessutom
taktiskt riktigt – då den mångkulturella diskursen gör det lättare att
försvara utomeuropeiska etniciteter.
Posted on 17-Aug-09 at 8:31 e m | Permalink

23.

j-t wrote:
“Dessutom skickar dom rapporter till Israel.
Källa?”
- Orkar tyvärr inte leta reda på nån källa åt dig. Expo ingår i ett nätverk
av olika länders organisationer som samarbetar och utväxlar information.
Något slags Komintern, vilket inte är långsökt då Expo byggts upp av
gamla kommunister. Expo skickar rapporter till sin israeliska
moderorganisation.
Expo läser säkert alla bloggar och kommentarer på Motpol och kan
själva ge svar. Dom säger sig ju vara en demokratisk organisation.
Posted on 18-Aug-09 at 7:52 f m | Permalink

24.

Christian Westling wrote:
fas:
Skulle palestinier vara filistéer? Ingenting tyder på det.
Filistéerna försvann i antiken, därefter har det bott alla möjliga folk. Att
dagens araber där skulle ha filistéblod känns högst långflygande.
Efter sionisternas uppbyggande av landet så flockades araber till landet
för att ta del av de nya möjligheterna. Araber från dagens Irak, Egypten
och Syrien.
Under det brittiska protektoratet kallades alla invånare för “palestinier”.
Judarna accepeterade detta, men araberna protesterade högljutt och
kallade namnet för “en sionistisk uppfinning”.
När Egypten och Jordanien ockuperade västbanken och gaza så pratades
det aldrig om någon “palestinsk befrielse”.
Faktum är att innan 1967 såg man sig som syd-syrier.
När man intervjuat ledare för PLO så har en del erkänt att man tagit till
sig palestinier-namnet för att få omvärldens sympatier.
Det handlar alltså om en grupp araber som redan har ett helt hav av land
från Marocko till Irak att kalla hem.
På andra sidan har du ett judiskt folk som funnits i landet i över 5000 år,
haft flera judiska riken i området (någon arabisk nation har som bekant
aldrig funnits) och som inte har något annat hemland än Israel.
Vilka en nationalist lägger sin sympati hos tycker jag är ganska
glasklart…
Posted on 18-Aug-09 at 10:33 f m | Permalink

25.

fas wrote:
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Christian Westling
Jag skrev:
“Namnet (på den region som grekerna kallade Palestina) kommer
sannolikt av den etniska folkgrupp som kallas filistéer och som kom till
regionen ca 2000 år före Kristus. Om vi flyttar oss framåt i tiden blev
många av de judar som konverterade till kristendomen och senare även
islam, förskjutna från sin egen etniska stam – sannolikt har många av
dessa ett släktskap med dem som idag kallas palestinier. Efter templets
förstörelse år 70 har det bott olika minoriteter i regionen – både judar och
araber. Om man skall vara krass kan man därför säga att Israel som
nation inte är äldre än ca 60 år. Men att det har bott olika judiska
stammar i regionen under längre tid än så är isåfall lika sant som att det
har bott “palestinier” där. ”
Och det är fortfarande mitt svar. De araber som bott i regionen under de
senaste två tusen åren och som fanns där före invandringen av judar
(varav de flesta inte har bott där under de senaste 2000 åren) har en
identitet med den region som historiskt kallas Palestina. Det är sedan helt
underodnat vad de har kallat sig själva under historien. Jämför med
skåningar som idag kallas svenskar. Nå, detta var inte självklart om vi ser
på historien – men alla skulle ändå gå med på det självklara faktum att
även om det än idag finns skåningar som inte ser sig som “svenskar”, har
de rätt att bo i den region som kallas skåne, utan att bli utsatta för etnisk
resning, plundring och massaker på civila.
Skåneexemplet är intressant ur en annan aspekt och det är att många
invandrare i Malmö anser att de äger en “moralisk, t.om. mänsklig, rätti”
att bli kallade “svenskar”, medan riktiga skåningar brukar slåss för
motsatsen: rätten att inte vara svensk.
Posted on 18-Aug-09 at 11:49 f m | Permalink

26.

Nilrik wrote:
Här en länk till en redogörelse för den så kallade “Khazar-teorin”.
Intressant i sammanhanget, vare sig man väljer att tro på den eller inte.
http://lege.net/nyapolitiken.biz/israel_o_palestina/det-kazariskaursprunget.html
Posted on 18-Aug-09 at 1:01 e m | Permalink

27.

Christian Westling wrote:
fas:
Fast det håller ju inte? Som jag sa så är många av araberna inflyttade från
andra länder och de motsatte sig att bli kallade palestinier för 80 år sedan
och började kalla sig det först för 40 år sedan. Som de gör för att få
internationellt stöd.
Hur kan det vara en rotad identitet?
Posted on 18-Aug-09 at 3:26 e m | Permalink

28.

fas wrote:
Christian Westling
Men Christian: Det är ett obestridligt faktum att de palestinier som bott i
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Galiléen, på Gazaremsan, i Hebron och Jerusalem har bott i regionen och
känt en samhörighet med den region som de odlar. De palestinska olivoch vindruveodlarna, de palestinska kristna kyrkorna som
Betlehemskyrkan och Gravkyrkan, den bestående existensen av en
palestinsk kristen församling i Jerusalem – allt detta vittnar om att du
sannolikt inte känner Palestinas historia eller unika roll under
världshistorien. Om vi däremot ser på judarna är ju många av dessa
sekulariserade “amerikaner” vars släktingar inte bott i landet under ca
tvåtusen år. Eller menar du att en sekulariserad amerikan vars mor är
judinna och far frikyrklig har större rätt till landet än en palestinier var
släkt odlat samma vingård under 1500 år? Det är därför korrekt att tala
om palestinier som en nationalitet om dem som har en etnisk
samhörighet med det folk som bott i landet under denna tid. Eller du
kanske dessutom menar att det inte fanns svenskar här för 1200 år sedan,
eftersom nationen Sverige fortfarande inte var bildad? Detta visar om
inte annat fördelen med det identitära synsättet.
Sverigedemokrater brukar dessutom ta avstånd från nationalsocialismen.
Om man vill vara konsekvent mot denna etiska övertygelse borde man
även ta avstånd från sionismen:
http://templet.wordpress.com/2009/07/20/samarbetet-mellan-nsdap-ochsionismen/
Du borde frigöra dig för ditt förakt mot araber och anamma ett
kärleksfull etnopluralistiskt synsätt. Läs Israel Shamirs artikel: “Snatteri
med förhinder” som jag lagt till som länk i slutet av inlägget, och se för
all del även videon!
Posted on 18-Aug-09 at 5:58 e m | Permalink

29.

Ola wrote:
Till Christian W: Var snäll och läs innantill bättre vad Fas skriver i
fortsättningen, och gnugga de små grå lite också, så slipper du fråga om
det du redan fått svar på..
Posted on 18-Aug-09 at 11:45 e m | Permalink
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