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Јерусалим – Израел је уложио протест због објављивања новинског текста у Шведској у
коме се тврди да је израелска војска одговорна за кријумчарење органа Палестинаца.

  

"Протестовали смо због тог текста током сусрета са амбасадорком Шведске у Израелу
Елизабет Борсин Баонијер", изјавио је портпарол израелског министарства спољних
послова Игар Палмор. Текст је објављен у понедељак у таблоидном листу
"Афтонбладет" под насловом "Нашу децу убијају због органа".

  

Текст је праћен фотографијом мртвог Палестинца са хируршким шавом дуж груди, који
је очигледно настао после смрти, као и сликом младих који гађају каменицама.

  

Аутор текста Доналд Бостром је текст засновао на сведочењима са Западне обале и из
појаса Газе којима се наводе само лична имена.

  

Текст је привукао огромну пажњу израелских медија, неки коментатори су га упоредили
са средњовековним оптужбама по којима су Јевреји убијали хришћанску децу због крви,
а директор владине канцеларије за медије Данијел Симан је изјавио да текст игра на
"подле, антисемитске карте".

  

Шведска амбасада у Тел Авиву је данас саопштила да је текст "шокирао и запањио нас
Швеђане као и Израелце... Учествујемо у болу израелске владе, медија и јавности".

  

У самој Шведској, текст је критиковала редакција дневног листа Сидсвенскан, речима да
је то "уобичајени образац теорија завере", али је било мало других реакција, пренео је
АП.

  

Уз овај текст је објављена и слика Левија Исака Розенбаума, Њујорчанина који је
ухапшен прошлог месеца у САД и оптужен због завере за куповину бубрега од једног
Израелца и продају једном Американцу за 160.000 долара.
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У тексту се цитира и портпарол израелске војске који је демантовао оптужбе и рекао да
израелска војска редовно ради аутопсије убијених Палестинаца.

  

(Бета)
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