ANNONSE

Israels president
Shimon Peres er på
statsbesøk 12. og 13. mai.
(Foto: Dragan Tatic)

- Hjertelig
velkommen!
Med Israel for fred (MIFF)
ønsker president Shimon
Peres hjertelig velkommen
på statsbesøk i Norge.
Tre ganger statsminister,
tre ganger utenriksminister, to ganger forsvarsminister, finansminister
og transportminister.
Nobelpris-vinner Shimon
Peres (90) har vært med
i Israels søk etter annerkjennelse og fred helt
siden den moderne
staten ble opprettet for
66 år siden.
På vegne av alle
nordmenn som støtter
jødenes rett til sin egen
stat, vil MIFF takke Hans
Majestet Kong Harald og
regjeringen som har invitert Peres på statsbesøk.

Med Israel for fred er en
norsk organisasjon med
over 6.700 medlemmer.
Vi samler venner av Israel
med ulik tro og livssyn.
Mange nordmenn sitter
med et falskt inntrykk av
Israel, på grunn av tiår
med urettferdig medie
dekning og fortielse av
israelernes beste argumenter. Les mer om MIFF
på www.miff.no og gi
din støtte til infoarbeidet
som skaper større
forståelse for Israels sak!
Ring 41 17 67 80 i dag
for å bli medlem!
Gavekonto 78770654539

Bestill MIFF-bøkene som gir nye perspektiver
Halvmåne og hakekors, Arabernes og nazistenes
allianse er skrevet av to tyske forskere. Viser
hvordan nazistenes forsøk på å utrydde jøder i
Midtøsten fikk aktiv støtte fra arabisk side.
Israel under lupen, Frimerker som propaganda
viser hvordan arabernes holdning til Israel er blitt
dyrket fram gjennom tiår med propaganda.
Dobbeltspill, Sviket mot fredsprosessen er en stor
samling med sitater fra Fatah-ledere og palestinske medier etc. Viser at palestinerne dessverre
ikke blir forberedt på fred med israelerne.
Bestill bøkene på miff.no eller
ring 41 17 67 80. Sendes med faktura.
Pris per stykk 298,- + 50,- i frakt
Ved kjøp av 2: Rabatt 100,- og gratis frakt
Ved kjøp av 3: Rabatt 200,- og gratis frakt

NYHET!
Kommer i juni 2014.

Annonsen som trykkes i Aftenposten, VG, Vårt Land, Klassekampen, Universitas og Dagen er sponset med bidrag fra flere hundre av MIFFs 6700 medlemmer, blant dem Per Arne Norum og Stein Tveite.

