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NIO 

 

MINA TANKAR 

Ett stort tack till mina vänner på Unsealed Prophecy för att ni lade upp den här artikeln. Om 

palestinierna kan få nio utav 15 röster i Säkerhetsrådet så tidigt som på fredag, så skulle det 

kunna gå väldigt fort. Om jag minns riktigt, så var det någon äldre stadsman som hjälpte till i 

utformningen av Bosnien, det land som håller den nionde och sista rösten. Han var, som 

NATO sekreterare, nyckelperson i Bosnienkriget, och senare som utrikesminister för EU drog 

han in med EU:s militära och diplomatiska maskin i Balkan. Kommer denne samme man att 

försöka övertyga Bosnien att rösta ’Ja’ för en palestinsk stat? Kommer han att lyckas bättre än 

EU:s nuvarande utrikesminister Catherine Ashtons försök att stoppa det palestinska tåget? Jag 

vet inte, men den mannen vet, Javier Solana. 

 

Broder Brian 

 

BIBELLÄNK 

Daniel 7:23-28 

”Då svarade han: "Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som 

är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den.  

 

24 De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter dem skall en annan 

uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar. 25 Denne skall tala mot 

den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga 

tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.  

 

26 Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och 

förgöras i grund. 27 Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt 

det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och 

lyda det."  

 

28 Här slutar drömmen. Men jag, Daniel, fylldes av många oroliga tankar och färgen vek 

bort från mitt ansikte. Men drömmen bevarade jag i mitt hjärta.” 

 

NYHETSLÄNK 

Palestinske utrikesministern Riyad Al-Maliki sade till radiostationen ’Voice of Palestine’ på 

torsdagen att åtta medlemmar hade lovat stödja ansökan om en palestinsk statsbildning, och 

stora ansträngningar görs nu för att säkra även en nionde supporter. 

Säkerhetsrådets beslutsgång kräver stöd från nio av de 15 medlemmarna, och inget veto från 

de permanenta medlemmarna, för att vara giltigt.  

 



Palestinierna fokuserar sina ansträngningar på att vinna stöd från Bosnien. 

Al-Maliki sade att Ryssland, Kina, Indien, Sydafrika, Brasilien, Libanon, Nigeria och Gabon 

kommer att stödja deras statsansökan.  

 

Libanons FN-representant Nawaf Salam, nuvarande president i Säkerhetsrådet, sade att FN-

kommittén, som kommer att gå igenom och granska den palestinska ansökan om 

statsbildning, kommer att mötas för första gången klockan 10 i New York på fredag. 

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/palestinian-fm-eight-un-security-council-

members-support-statehood-bid-1.387311 
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