
FRIT PALÆSTINA
Stop Israels ulovlige overtagelse 

af boliger i Sheikh Jarrah
I 73 år har det zionistiske Israel taget palæstinensernes land og jord. Og sam-
tidig fornægtet at Palæstinenserne har fuld ret til at forsvare deres hjem og 
modsatte sig massakre af deres folk - imod den fortsatte etniske udrensning 
og illegale bosættelser.

•	 Det	er	staten	Israel	der	er	i	konflikt	med	hele	det	palæstinensiske	folk.
•	 Det er Israel der ulovligt har besat Palæstina.
•	 Det er Israel forsætter og optrapper fordrivelsen af palæstinensere med 

vold og død.
•	 Der	er	Israel	der	nægter	flygtninge	at	vende	tilbage	til	deres	land	og	

hjem.

Israels	 militære	 optrapningen	 i	 Palæstina	 sker	 med	 grønt	 lys	 fra	 USA-
imperialismen.	USA’s	opfordring	i	FN’s	Sikkerråd	til	en	fredelig	løsning	er	
hyklerisk	og	skal	dækker	deres	rolle	i	at	smide	benzin	på	bålet	i	Mellemøsten.

•	 Vi må kræve at den danske regering stopper sin støtte og opbakning til 
Israel og fordømmer deres handlinger.

•	 Vi fordømmer det zionistiske Israels aggression, besættelse og etniske 
udrensning.

•	 Vores støtte og fulde solidaritet går til det palæstinensiske folks kamp for 
et	frit	Palæstina,	med	Jerusalem	som	dets	hovedstad	og	fordrevne	flygt-
ningenes legitime ret til tilbagevenden.

Bryd belejringen af Gaza!
Boykot Israel!

Længe leve international solidaritet!

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK - www.APK2000.dk
Læs DEN RØDE NETAVIS på - www.kpnet.dk
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