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(Jasser Arafat toimi vuodesta
1993 lähtien palestiinalaisten
johtajana. Hän kuoli 2004.)

Arafat vei varoja
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) mukaan Arafat on ottanut haltuunsa 750 milj. USD:n summan
palestiinalaishallinnon budjetista. Suurin osa rahoista on tullut länsimaista. IMF sanoo Arafatin siirtäneen
summan pankkitilille, jota yksin hän valvoo. Arafatin on havaittu kavaltaneen budjettivaroja ainakin
vuodesta 1995 vuoteen 2000. Havainto tehtiin, kun IMF tutki palestiinalaishallinnon ja Arafatin roolia
rahojen käsittelyssä. IMF sanoo Arafatin käyttäneen suurimman osan varoista johtamiensa 69 yrityksen
ylläpitoon. IMF:n raportti julkaistiin Dubaissa pidetyssä tilaisuudessa. (Middle East News Line).
Kristityn Foorumi – Kuukausiraportti Israelista, lokakuu 2003.

Vielä Jeninistä ja Ramallahin piirityksestä
Kun Arafatin päämajaa piiritettiin päiväkausia, annettiin maailmalle kuva sankarillisista, nälkäänäkevistä
palestiinalaisjohtajista, etunenässä itse Arafat. Hän esiintyi tv:ssä mahtipontisesti vaatimuksia esittäen ja
”maailman omaatuntoa” herättäen. Jeninin ”massamurha” oli holocaustiin verrattava jne. Ihmiset ovat
vapaat uskomaan mitä haluavat ja ketä haluavat. Media ei kerro kaikkea. Edes sitä, että kaiken aikaa Arafat
ja hänen lähipiirinsä olivat hyvässä hoidossa. 25 päivää kestäneen eristämisen (piirityksestä ei edes voida
puhua, sillä saihan Arafat tavata toimittajia, lähetystöjä jne., vaikka turvallisuussyistä se ei joka hetki käynyt
päinsä) aikana näille sankarillisille palestiinalaisjohtajille toimitettiin mm. seuraavat tavarat:
13200 pitaleipää,
420 purkkia humusta,
423 purkkia tonnikalaa,
100 kg perunoita ja riisiä,
kasoittain tölkkikeittoja,
erilaisia mausteita,
juustoja eri lajeja,
720 pulloa Coca-Colaa,
30 pakettia kahvia,
155 pakettia teetä,
360 kg sokeria,
100 salaattikerää,
65 kg sitruunoita,
24 vesimelonia,
40 kg greippejä,
60 kg muita hedelmiä,
270 pakettia WC paperia,
3000 kertakäyttölusikkaa,



120 kartonkia savukkeita jne. jne.
Kun Arafat usein vertaa Israelin toimia natsien toimiin, kuinka paljon hedelmiä, sokeria, kahvia, WC-
paperia, juustoja jne. natsit toimittivat keskitysleireihinsä suljetuille vangeilleen??

Arafatin lastentarhassa tapahtuu
”Kuukausiraportti Israelista” uutiskirjeessä (Kristityn Foorumi ry) on jatkuvasti raportoitu palestiinalaisten
lasten kasvattamisesta kuolemaan Allahin asian puolesta (shahada). Arafat (elo/syyskuu 2002) esiintyi
koululapsille rohkaisten heitä marttyyreiksi mainiten esimerkin. Faris Ouda, kuoli yhteenotossa 14-
vuotiaana ja hänestä on tehty ihanne. Arafatin sanoessa, että yksi teistä saattaa olla se, joka nostaa
Palestiinan lipun salkoon Jerusalemissa, lapset huusivat ”miljoonat Shahid’it (viittaus Oudaan) marssivat
Jerusalemiin”. Tilaisuus televisioitiin, PATV, elokuu 18, 2002. Useissa esiintymisissä Arafat on tuonut
esille tukensa lapsimarttyyreille. (Itamar Marcus, Palestinian Media Watch Bulletin, http://www.pmw.org.il
elokuu 21, 2002). Ramallahissa lapset ovat keksineet uuden leikin, jonka nimi saattaa olla ”räjäytä itsesi”.
Palestiinalaislehti Al Amanin toimittaja Tarek Hamida kuvaa lasten leikkejä. Yksi lapsista sanoo ”kiinnitä”
(pommit) ja toinen kiinnittää leikkipommit hänen vyötäröönsä. Sitten he syleilevät ja ”itsemurhaiskijä”
kääntyy kohti ohiajavaa bussia tai läsnä olevia tovereitaan huutaen ”Allahu Akbar” ja painaa nappia. Lapset
hyppäävät ilmaan ja kaatuvat maahan ”räjähdyksen” voimasta. Jokainen saa olla vuorollaan itsemurhaiskijä.
("Arutz 7," http://www.israelnationalnews.com, elokuu 30, 2002). Palestiinan lehtimiesliitto on varoittanut
rankaisevansa toimittajiaan, jotka julkaisevat kuvia tai kirjoituksia lasten sotaleikeistä. Varoitus on tehty
siksi, koska nähdään ko. materiaalin kielteinen vaikutus länsimaiseen mielipiteeseen. Palestiinan
lehtimiesliitto ei kuitenkaan puutu siihen, että lasten kiihottaminen sotaan olisi väärin.

Arafat ja Nobelin palkinto
Kaare Kristiansen on entinen Nobelin palkintokomitean jäsen. Syyskuussa hän vetosi entisiin kollegoihinsa,
jotta nämä yhdessä julkisesti peruisivat 1994 tehdyn päätöksen, jolla Nobelin rauhanpalkinto annettiin myös
Arafatille. Kristiansen on toiminut myös Norjan hallituksessa ministerinä ja parlamentin puhemiehenä.
”Arafat ei ole rauhaarakastava pasifisti, vaan sodanlietsoja ja teurastaja, vahingoksi omalle kansalleen ja
naapureilleen”, kirjoitti Kristiansen kollegoilleen osoitetussa kirjeessä. Hänen mukaansa komitean tulisi
löytää keinot kuinka “etäännyttää itsensä vuoden 1994 palkinnosta”. (Michael Freund, Jerusalem Post, 17.9.
2003).
Kristityn Foorumi – Kuukausiraportti Israelista, lokakuu 2003.

Arafatin diktatuuri ja missä rahat ovat?
Arafatilla menee hyvin. Ainakin taloudellisesti. Kesäkuun 7 pvä kuwaitilainen arabilehti Al-Watan raportoi
saaneensa yksityisistä lähteistä dokumentteja,, joiden mukaan Arafat oli tallettanut Kairossa olevaan
pankkiin tililleen 5,1 milj. USD. Lehden mukaan tapauksen julkituojat sanovat summan olevan peräisin
ulkomaisista, Palestiinan kansalle osoitetuista maksuista. Arafatin vaimo Suha ja hänen tyttärensä elävät
luksuselämää kaukana Palestiinan vaikeuksista Pariisissa ja Sveitsissä. Sama sääntö pätee monen muun
varakkaan palestiinalaisjohtajan lähiomaiseen ja lapseen. Samalla kun toisten lapsia kiihotetaan toivottomiin
itsemurhaiskuihin, omat lapset lähetetään turvaan muualle. Arafat omistaa myös jordanialaisen suuren
sementtitehtaan osakkeita (14%) toivossa, että kun palestiinalaisalueiden jälleenrakennus alkaa, hän saa
niiden kautta osan voitoista. Osakkeet ostettiin arabimaista tulleilla, palestiinalaisille osoitetuilla varoilla.
Lehden lähteiden mukaan suuri osa kansalle tarkoitetusta avusta on mennyt palestiinalaisjohtajien taskuihin.
Jopa suurin osa ruoka-avusta myydään hyvään hintaan palestiinalaisilla ja israelilaisilla toreilla Arafatin
systeemissä mukana olevien arabikauppiaiden toimesta. (Al-Watan, Kuwait, 5.6.2002). Israelilaisten
joukkojen aina ajoittain uhkaama Arafat ei ole tyhjätasku. Tieto, että hänen yksityinen lahjustilinsä on n. 1,3
miljardia ei ole yllätys. Israelilaisen tiedustelujohtajan mukaan varat on kerätty muualta, kuin USA:n ja
EU:n jakamista avustusrahoista. Mutta onko niin ja onko Arafatilla muitakin varoja? Jordanialainen lehti
haastatteli Palestiinaan kansallisneuvoston jäsentä Muawiya Al-Masria. Al-Masri antoi julkisuuteen
lausunnon hallinnon korruptiosta jo 1999 ja kostoksi hänet yritettiin tappaa. Al-Masrin mukaan
palestiinalaisilla ei ole muuta hallintoa kuin Arafatin lahjontaan perustuva yksinvalta. ”Kukaan ministeri ei
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voi nimittää autonkuljettajaa tai lähettiäkään ilman presidentin hyväksymistä”. Oslon kokouksen jälkeen
Arafat otti haltuunsa rahaston, jonka tehtävänä on kehittää Palestiinan taloutta ja rakentamista (PEDCAR,
The Palestinian Economic Council for Development and Reconstruction). Mitään ei tehdä ilman Arafatin
allekirjoitusta. Asiantuntijoiden mukaan Arafatin 1,3 miljardilla tehtäisiin kaikki tämä:
-ruokittaisiin 3 miljoonaa palestiinalaista vuoden ajan
-voitaisiin hankkia 1000 hyvin varustettua ajoneuvoa (sairaskuljetus)
-10 sairaalan ylläpito olisi taattu 10 vuoden ajaksi
-ja vielä jäisi 585 miljoonaa USD muihin sosiaalisiin tarpeisiin.
Palestiinalaisten todistukset ja Ramallahista löytyneet asiakirjat vahvistavat, että Arafat kontrolloi kaikkia
rahavirtoja. Kun otamme huomioon, että näin on jatkunut aina –60 luvulta, hänen käsiensä kautta soljunut
rahamäärä on suunnaton. Brittien kansallinen rikollisuuden vastainen tiedustelu arvioi 1993-4 Arafatin
PLO:n keränneen rahaa laittomilla toimilla 8-10 miljardia USD. Vuosittain kiristys, laiton asekauppa,
lahjukset, huumekauppa, rahanpesu, petokset, jne. tuottivat 1,5-2 miljardia USD. Sen jälkeen rahantulo on
vain lisääntynyt. Joten: MISSÄ RAHAT OVAT? Arafatin vaimo Suha ja hänen taloudellinen
neuvonantajansa Mohammed Rashi tietävät mihin osa on sijoitettu. Arafatin 34 ministeriä ovat onnistuneet
keräämään suuren omaisuuden lyhyessä ajassa. Arafat päättää miten rahat jaetaan ja kuka saa osansa
mistäkin. Näin hän hallitsee joukkoaan. Arafat saa tuloja myös kasvavasta rikollisuudesta: Väärennetyt CD,
DVD, video, design vaatteet, ym. ovat hyvä bisnes. Sudanilainen oppinut, Abd Al-Wahhab Al-Effendi sanoi
äskettäisessä artikkelissaan Lontoossa ilmestyvässä arabilehti Al Hayatissa, että kuvitella Arafatin
taistelevan korruptiota vastaan on samaa kuin yrittää kitkeä katolisuus Vatikaanista.
(Rachel Ehrenfeld, National Review, elokuu 15, 2002).


