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ЯСНО Е че реализацията на проекта АЕЦ
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Watmark: Мартинчо, сине командирски.
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дингилов: Съгласен съм с Мартин Димитров.
Малкия и средния бизнес почти фалира.
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Банките вдигат лихвите като луди, разни
агенции по храните тичат...

Всеки ден във Facebook

Еврейското училище в София изрисувано
със свастики

Харесва ми

305 души харесват Всеки ден.

“Шалом”: Който сее омраза, жъне бури
ПОНЕДЕЛНИК, 22 МАРТ 2010 17:08
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КОМЕНТАРИ (13)

134 училище “Димчо Дебелянов” в София с изучаване на иврит, осъмна
Снимка: Сайт на "Шалом"
изрисувано със свастики и надписи “Израел – фашисти”. Това е станало
на 21 март – Международния ден за премахване на расовата дискриминация, алармираха от
Организацията на евреите в България „Шалом”. Вандалският акт се извършва в момент, в
който България е в тежко икономическо положение и обществото е особено уязвимо към
подобни прояви, смятат от „Шалом“. Това става и седмица преди еврейския празник Песах и
християнския Великден.
Вандализмът спрямо сградата на училището не засяга само еврейската общност в България.
Този акт засяга и стотици деца и техните родители, които нямат еврейски произход, но учат в
училището. Засегнати са и българските граждани, които в този момент не биха искали подобни
деяния да разрушават крехката социална и икономическа стабилност в страната. Това влияе
върху облика на България пред външния свят и вреди на доброто име на толерантния
българския народ и общество пред световната еврейска общност, която е чувствителна към
проявите на ксенофобия и антисемитизъм, смятат от организацията.
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ВЪПРОСЪТ НА РЕДАКЦИЯТА
Смятате ли, че размириците пред софийската
джамия ще доведат до етническо и религиозно
напрежение в България?

В дните, когато всички хора, без разлика на етническа и религиозна принадлежност, трябва да
отворим сърцата си за доброто, вандалите сеят омраза – омраза, която граничи с тероризъм,
посочиха от „Шалом”. Организацията на евреите в България призовава българските политици
да изразят позиция по зачестилите прояви на антисемитизъм и ксенофобия. От “Шалом”
призовават гражданите и структурите на гражданското общество да реагират категорично
против всяка подобна проява и да не забравят, че „който сее омраза днес, жъне бури утре”.

Последна актуализация: 22 март 2010 17:08

Харесва ми

още анкети

24.03.2010 · 18:24 | докладвай

????
РЕКЛАМА

Аз пък смятам, че актът на преувеличаване на няколко вандалски драсканици,
рисувани от анархисти най-вероятно (а не от нацисти), е престъпление към
българските граждани, защото занимава обществото с измислени проблеми!
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23.03.2010 · 7:38 | докладвай

Вели до От Синедриона 23 март 2010
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Това е втория хубав виц, който съм чувал за евреите. Първия беше и най краткия :
евреин-миньор!!!!
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0

23.03.2010 · 6:18 | докладвай

От Синедриона
Израел е за световен мир!
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23.03.2010 · 4:46 | докладвай

ВИКТОР
Анала пак се е изходил неподготвен.
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22.03.2010 · 23:27 | докладвай

Евала!
Браво! Отлично! Макар чифу-ите сами да са си издокарали школото? Те създадоха
комунизма, фашизма, нацизма – все рожби на ционизма. Защо изобщо е допуснато
подобно гнездо на омразата, богоборството, антихристиянството, българофобията и
антихуманността?
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22.03.2010 · 21:51 | докладвай

Анализатор
Тези надписи са работа на арабски мекерета. Нахални, та тъпи. Така са в цяла Зап.
Европа. Вместо да се адаптират към обичаите и реда на страната, в която са дошли да
живеят, те веднага започват да налагат своите фанатични суеверия над толерантните
местни граждани. Евала на швейцарците – показаха им среден пръст – няма да се
строят повече джамии в Швейцария. Като искаш джамии и ислям – къш обратно
откъдето си дошъл. Нямат акъл в главите си да проумеят, че западен стандарт на
живот и ислям са несъвместими – или едното или другото.
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22.03.2010 · 21:39 | докладвай

дасдас
В това училище не се преподава толкова самият език Иврит колкото еврейска
пропаганда!
На всички от 1 до 12 клас се натяква за холокост и как едва ли не само еврейте
страдали от цялата война.
И само се показват снимки с измъчвани еврей и в конц лагери (представете си какво
става с психиката на едно малко дете като му се покажат такива неща!).Също се учи и
историята им и всички народи без тях са показани като не човечни създания и как
еврейте страдали.
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22.03.2010 · 21:05 | докладвай

Отегчен
Абе, ква Палестина, бе, Венелини и велчовци, кви мангали ми говорите вие.
Палестинска държава не е имало и няма да има, това е положението. А ако не беше
Израел и евреите, с всички обвинения към тях, нямаше да я има днешната
цивилизация. Не че е цъфнала и вързала, ама и само с лаене като вашето не става.
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22.03.2010 · 18:27 | докладвай

charley
Какъв е този неонацизъм, който отъждествява критиките към Израел с
антисемитизма?!
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22.03.2010 · 18:23 | докладвай
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от 60 години реват,че фашизма ги тормозил,днес те на практика си прилагат нацизма.
СМЪРТ ЗА ИЗРАЕЛ!
СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА!
0
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22.03.2010 · 18:01 | докладвай

интернационалист
Българите не обичат турците, турците мразят гърците, гърците не обичат немците,
немците не обичат французите, французите не обичат американците, американците не
обичат арабите и всички мразят евреите. Преди да се оплакват да се замислят – защо
все на тях се случва?
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22.03.2010 · 17:59 | докладвай

Вели
А бе на тия, като им кажеш ,че са евреи, оплакват света, че си антисемит!!!! Това че са
фашисти, са го казали много видни ЕВРЕИ, написали са го, а МОСАД ги е убило!!!! Е ,
като убиваш един писател или журналист за да затвориш устата му, май написаното от
него е истина!!!! Освен че са фашисти, те са издигнали в държавна политика
УБИЙСТВОТО – спомнете си филма МЮНХЕН!!! Христяните казват: ако те ударят
плесница по едната страна, обърни си другата…Евреите казват – око за око, зъб за
зъб….А защо от всякъде са ги гонели???? Всики народи лоши – само евреите –
добри????
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22.03.2010 · 17:21 | докладвай

Ramses
Какво искат тия от Шалом? Арабите са си казали истината!
Тези които вече 60 години реват заради холокоста, в момента сами причиняват
холокост на палестинците!
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