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Det bör införas ekonomiska 
sanktioner riktade mot Israel
ISRAEL. Var är sanktionerna 
mot Israel? Att Ryssland 
annekterade Krim strider 
mot internationell rätt och 
nationernas självbestäm-
mande.

Oavsett ursäkter och för-
spel får inte nationer annek-
tera andras territorium. EU 
har agerat samlat och infört 
hårda ekonomiska sank-
tioner mot Ryssland fastän 
det slår mot också Europas 
ekonomi. Gott så.

Nyligen vann Benjamin 
Netanyahu återigen valet i 
Israel. Här har vi en ledare 
som i öppen opposition till 
internationell rätt varje dag 
annekterar allt mer pales-
tinskt territorium. 

Netanyahu har nu öppet 

sagt att han förkastar  
tanken på en palestinsk 
stat. Den etniska rens-
ningen (att med hot och 
våld fördriva en viss folk-
grupp från ett territorium) 
av palestinier från främst 
Västbanken kommer att 
fortsätta. 

Sverige har varit modigt 
och gått före många andra  
i att erkänna den palestin-
ska staten. Nu måste nästa 
steg tas och rejäla ekono-
miska sanktioner införas 
mot Israel, helst på europe-

isk nivå, men annars  
bör Sverige gå före här 
också. Och det är bråttom, 
hela tiden fördrivs fler pa-
lestinier från sitt land och 
nya illegala bosättningar 
och militäranläggningar 
uppförs. 

Om inte omvärlden 
agerar kraftfullt finns det 
snart inget Palestina kvar 
och skurkstaten Israel har 
då uppnått sitt mål och de 
facto annekterat ett helt 
land. 

Nicklas Lundström (V)

Palestina.”Hela tiden fördrivs fler palestinier från sitt land och nya illegala bosättningar och militäranläggningar uppförs” , 
skriver debattören.  Arkivbild: Bernat Armangu/TT

Inte sedd 
hos bil-
handlare
JÄMSTÄLLDHET. Svar till 
Motorkvinnorna, NT 16/3.
Läste insändaren från 
Motorkvinnorna. Måste le 
igenkännande. Som nybli-
ven änka med akut behov 
av en ny bil besökte jag 
olika bilhandlare. Jag upp-
levde exakt samma sak 
där och hos flera andra 
bilhandlare i Norrköping, 
men trodde det berodde 
på att jag var ensam och 
varken ung eller snygg. 

Jag handlade naturligt-
vis där jag blev sedd och 
väl bemött. Tydligen har 
inget hänt sedan 2008. 
Problemet kvarstår så om 
du ska köpa bil: ta med 
dig en karl eller pojkspo-
ling för att bli sedd och 
respekterad.

Lantis

Ingen ro för 
patienterna
SJUKVÅRD.  Efter opera-
tion och vistelse på ViN år 
2002 märkte jag vissa bris-
ter där.

Till exempel att kunna 
manövrera sängen själv, 
bra ventilation, lyftan-
ordningar till personalen 
samt fler enkelrum. Blev 
inlagd för vård nu 2015 
och märker att inget av 
detta är åtgärdat. 

Att besökare får komma 
och gå när som helst och 
hur många som helst 
skapar ingen ro för varken 
patienterna eller vård-
personalen. Smittorisken 
är också en fara med så 
många besökare både på 
salar och andra utrym-
men.

Smittad patient

●till Sune Hansson för all 
din hjälp när mamma och 
pappa var borta. Tack.

Josefine

●till Ulla-Britt Österström 
för att du alltid ställer upp 
och tar hand om oss och 
tack för att du höll oss säll-
skap när mamma och pap-
pa var borta.

Isa, Hugo och Josefine

●till Calle Carlström, top-
penmekaniker på Platinum 
Cars. Fixar allt med ett leen-
de. Perfekt.

Nöjd kund

●till killen på OK, Stock-
holmsvägen som bistod med 
råd, plastpåsar, vattenspruta 
och instruktioner då jag be-
hövde göra en motortvätt. 
Vilken service. 

Nybörjare, motortvätt

●till de två män som hjälp-
te mannen som ramlat i Lju-
raparken onsdag den 18/3.

Damen

●till Åby vårdcentral, med 
doktor Kjell och flera sjuk-
sköterskor som tog emot 
Sara akut med en haka som 
behövde tre stygn. Ni är bäst.

Saras mamma

●till Anna och Mats, Folk-
tandvården i Åby, för hjäl-
pen med Sara när olyckan 
var framme.

Saras mamma

●till min hemliga äng-
el på ultraljud/röntgen på 
ViN den 10/3. Bästa omtanke,  
tusen tack.

Marianne R

●till Norrköpings kom-
mun för att borst- och salt-
maskinen kör på vissa cykel-
vägar. Det underlättar året 
runt-cykling enormt.

Året runt-cyklist

●till Lasse Karlsson, verk-
stadschef på Biva, för snabbt 
och proffsigt bemötande när 
vår Insignia gnisslade. 

B-Å & C

●till alla fantastiska och om-
tänksamma vårdare i hem-
tjänsten och hemsjukvården. 
Alla är så glada, trevliga och 
engagerade. Tack.

Barbro F

●till Christoffer på Hemköp 
Gamla Lasarettsgatan. Du är 
alltid så hjälpsam och till-
mötesgående liksom all öv-
rig personal. 

Pia och Eva 

●till Martin Olsson, tränare 
för juniorerna i Norrköpings 
curlingklubb. Stort tack för 
ditt engagemang och den 
glädje du förmedlar till ung-
domarna.

Curlingförälder

●till vikarie Hanna N-L. Vil-
ket engagemang du har när 
du jobbar på våra skolor. Du 
är kommunens bästa vika-
rie. Hoppas du blir en fram-
tida kollega.

Hoppfull  
pedagog

●till Teresa och Cornelia 
från Städarna som kommer 
till oss var 14:e dag och gör så 
rent och fint. Ni är verkligen 
proffsiga och guld värda.

Vi på 7:e och  
2:a våningen

●till Mikael Garnbrink på 
Hyresbostäder. Du är alltid 
positiv och hjälpsam mot  
oss i köket på Nils Åbergs-
gata 2B. 

Nissarna i köket

●till osteopat Rebecka 
Stjärnborg för att hon åter-
vänt till Norrköping med 
sina varma, starka och he-
lande händer.

Lollo Wildén

●till diabetessköterska Vero-
nica på Medicinskt Centrum, 
för din kompetens, engage-
mang och empati.

Lollo Wildén

●till den trevliga killen från 
Assistanskåren som fixade 
vår punktering på ett snabbt 
och perfekt sätt med god ser-
vice.

Lindö

●till Jimmy på Norrköpings 
Bilskrot som med sin vänliga 
och proffsiga bemötande fix-
ade delar till min bil.

Kunden med Volvon

●till Lovisa på Polarn o Pyret 
i Ingelsta shopping. Rätt per-
son på rätt plats.

Från röd jacka med  
trasig dragkedja

●till Timmermannen vå-
ning 8. Stort tack för min 
tid hos er. Nu lever jag lop-
pan hemma i stället, hop-
pas ni inte längtar ihjäl er ef-
ter mig?

Bosse i rum 807

●till Almroths alla trevliga 
grabbar för hjälp med flytt. 
Rätt killar på rätt plats. 

Boende och personal på 
St:Olofsgatan 32 Nytida

●till förlossningen, opera-
tion, IVA och BB för god om-
vårdnad i samband med vår 
sons födelse.

Sofie, David och lilla Ebbe

Dagens ros

OSTLÄNKEN. I den så kalla-
de Sverigeförhandlingen 
har regeringen givit Tra-
fikverket i uppdrag att ut-
reda om man kan dra Ost-
länken utanför centrala 
Linköping som alternativ 
till tunnel eller bro vid nu-
varande resecentrum. 

I Norrköping övervägs en 
bro in till centrum som al-
ternativ till en tidigare sex 
kilometer lång tunnel un-
der centrala staden. I Norr-
köping skulle en placering 
ute vid Bråvallaområdet 
öka tillgängligheten för 
boende i grannkommu-
nerna, Rejmyre, Finspång, 
Skärblacka, Söderköping 
och Valdemarsvik. Via Öst-
götapendeln och spårvagn 
är det lätt att nå centrum. 

Ostlänken skulle över Kvil-
lingeslätten kunna gå på 
betongpelare för att spara 
jordbruksmark och sedan 
ansluta till banan genom 
Kolmården. Att dra länken 
i nära anslutning till, men 
inte igenom Norrköping 
respektive Linköping är 
sannolikt en billigare lös-
ning utan att för den skull 
försämra tillgängligheten.

Lars Bröte

Dra Ostlänken 
utanför staden

" 
Det är bråt-
tom, hela ti-

den fördrivs fler 
palestinier från sitt 
land och nya illegala 
bosättningar och 
militäranläggningar 
uppförs.
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