
–Rød-Larsen, hvorfor sprer du løgner. 
–Hvorfor skaper du mer hat og skille  
mellom nasjonene, og forårsaker at det 
kanskje kommer flere selvmordsbombere 
i våre gater! 
 
  Den israelske barnelegen David 
Tzengan kom 20 meter bak Terje 
Rød-Larsen da han besøkte Jenin  
etter Israels operasjon 
«Forsvarsskjold». Barnelegen ble 
sjokkert over det han kalte Rød-
Larsens løgner om et ødelagt syke-
hus, liklukt og jordskjelv. 
 
  Tzengan er lege ved Hadassa-
hospitalet i Jerusalem. 40 prosent av 
hans pasienter er palestina-arabere. 
Han behandlet både israelere og ara-
bere under operasjonen i Jenin våren 
2002. Flere av hans kamerater døde.  
  –Dersom vi hadde benyttet bombe-
fly som USA i Afghanistan og Irak kunne kampene 
vært over på 30 minutter. Med artilleri kunne vi ha 
løst oppgaven på tre-fire timer, men vi gikk fra hus 
til hus for å ta terroristene og vi betalte en høy pris: 
23 døde israelske soldater. 
   
  En dør til dør-aksjon som den i Jenin sparer mange 
sivile menneskeliv, men ofte går det hardt utover 
soldatene som må kjempe mann mot mann. De var 
imidlertid godt motivert og var villige til å handle 
for å få slutt på terror-bølgen som rammet Israel. 
  –Jenin var en hovedstad for terror på den tiden. 
Terroristene i Jenin var ansvarlig for 14 drepte på 
Matza-restaurant i Haifa, 6 drepte på en bat mitzva 
(konfirmasjon) i Hadera, mange drepte på Park  
Hotell i Netanya, 21 drepte på et diskotek i Tel Aviv 
og for angrepet på Sbarro-pizzarestaurant. Dette var 
en del av terroraktiviteten, sa Tzengan. 
  –Da vi kom inn til Jenin var det 200 terrorister som 
sendte barn og ungdom fra 16 til 20 år  for å selv-
mordsdrepe våre barn. Terroristene ble rekruttert fra 
landsbyene rundt Jenin. Det området som ble kalt for 
en flyktningeleir var ingen leir for flyktninger. Der 
var det 3,5 tonn med sprengstoff og ikke en eneste 
lekeplass for barn, enda dette området ikke var     
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under «israelsk okkupasjon» på 7,5 år. Palesti-
na-araberne fikk penger fra den vestlige verden 
og EU for å bygge alt de ønsket, sa Tzengan. 
   
  Barnelegen fortalte en dramatisk historie om 
hvordan palestina-arabiske terrorister hadde 

montert bomber i husene som 
skulle utløses når israelske solda-
ter gikk inn på jakt etter terroris-
ter. Det var et barn på 6-7 år som 
kom med en bag, slapp den og løp 
fra soldatene. I bagen var det flere 
bomber som var ment for israelske 
soldater. 
  Han fortalte også om familieal-
bum som ble funnet med studiofo-
tos av smilende ungdommer med 
selvmordsbelter som var klart til å 
sprenge seg i lufta blant jøder. 
 
 
Løgner fra Rød-Larsen 
  –Mine foreldre er Holocaust-

overlevende fra Holland. Jeg har vært mye i  
Europa og 3,5 år i Boston i USA. Jeg forsto  
aldri hva antisemittisme var inntil jeg møtte 
journalister som dekket det som skjedde i 
Jenin. En episode som hadde sterk innflytel-
se over meg var møtet med FNs utsending til  
Midt-Østen, Terje Rød-Larsen.  
  –Rød-Larsen kom for å besøke Jenin fire dager 
etter at kampene var over. Jeg var 20 meter bak 
ham. Vi gikk til hospitalet i byen. Han så at  
sykehuset sto akkurat som før kampene. Det var 
ikke en kule som ble skutt mot hospitalet, men 
de skjøt på oss. Vi lot dem arbeide på sykehuset 
selv om de brukte hospitalet som skjulested for 
noen av de mest ettersøkte terrorister. 
  –Det var ingen lukt av døde kropper, selv om 
det var enkelte områder med lukt fra en (død) 
hest eller noe slikt. Hverken Rød-Larsen,  
de 20 journalistene eller noen av oss fra  
Forsvaret brukte maske. 
   
  På fjernsynet beskrev Rød-Larsen operasjonen 
i Jenin som et jordskjelv. 
  –Vi så ødelagte områder, men vi hadde ikke 
noen annen mulighet enn å ødelegge hus for å 



unngå at hundrevis av israelske soldater ble drept. 
Husene ble ødelagt etter at vi hadde     advart folk og 
36 terrorister kom ut og overgav seg. Rød-Larsen så 
alt dette. 
  –Den følgende dag ringte min kone og spurte om 
jeg så Rød-Larsen på fjernsynet. 
  –Jeg var sammen med ham hele dagen, svarte  
barnelegen. 
  –Rød-Larsen sa at dere invaderte hospitalet og  
ødela deler av sykehuset og i hele området var det 
forferdelig stank av kroppene som dere etterlot i  
leiren. Han sa at det ser ut som etter et jordskjelv, 
fortalte min kone. 
  –Da jeg hørte det sa jeg at han vet at han lyver.  
 
Hvorfor gjør han det? 
  –Tre og en halv uke etter at vi gikk inn i Jenin var 
jeg på vei tilbake til basen. I bilen hørte jeg en isra-
elsk toppjournalist i Hærens radio som intervjuet 
Rød-Larsen som sa at han er en veldig god venn av 
israelerne og jødene. Årsaken var at han hadde vært 
for å trøste familier etter angrepet på et diskotek i 
Tel Aviv.  
  –Det ble for mye for meg da jeg hørte Terje Rød-
Larsen si at han er en god venn. Jeg ringte til radio-
produsenten og ba dem spørre Terje Rød-Larsen 
hvilket hospital som ble ødelagt, hvilken lukt kjente 
han og hva slags jordskjelv det var. Han vet at det 
han sa ikke er sant. Produsenten sa at han vil be 
journalisten å stille spørsmålene til Rød-Larsen. 
  Noen minutter senere ringte journalisten opp og sa 
at IDF-legen kunne fortelle det han mente til Terje 
Rød-Larsen: 
  –Terje Rød-Larsen, du er FNs utsending. Din 
rolle er å forene nasjonene, hvorfor sprer du  
løgner. Hvorfor oppvigler du folk til å tro at vi 
gjorde slike ting. Hvorfor skaper du mer hat og 
skille mellom nasjonene. Og hvorfor forårsaker 
du at det kanskje blir flere selvmordsbombere i 
våre gater og mer drap på begge sider, spurte 
Tzengan. 
   
 
Journalister mot Israel 
–Siden den gang har jeg fått mange henvendelser  
fra journalister. 
  –Dere tok barn fra seks til åtte år og la dem over 
minene. Dersom de eksploderte døde barna og i  
motsatt fall ble barna brukt som gulvtepper, sa en 
fransk journalist til meg. 
  –Jeg så på ham og spurte hvem som har fortalt  
denne monsterløgnen. 
  –Den franske journalisten gav meg tre palestinske 
navn og sa at det kom fra tre uavhengige kilder. 

Uavhengig eller ikke, men dette er en løgn,              
sa Tzengan. 
  –Vel, det er ditt ord mot deres ord, sa den 
franske journalisten. 
  –Du vet at de beskyldte oss for en massakre av 
5000 mennesker. Vi vet nå at tallet var 52 på 
den «palestinske» siden og av dem var 44 klart 
identifisert som terrorister som vi visste var in-
volvert i terrorhandlinger eller rekruttering til 
terrorangrep. I tillegg kom tapet av 23 israelske 
soldater. 
  –Det er alt sammen okkupasjon, sa den frans-
ke journalisten. 
  –Dette stedet har ikke vært okkupert på 7,5 år, 
svarte Tzengan. 
  Den franske journalisten viste til sin høye uni-
versitetsgrad fra Sorbonne og skrek «kom dere 
ut av territoriene».  
  –Vi endte vår konversasjon, sa Tzengan som 
fortalte om journalister med hat i øynene. 
   
  Under et foredrag på Sheraton-hotell i Jerusa-
lem den 8. november 2003 viste Tzengan også 
bilder og film, blant annet fra et sykehus som 
ikke var skadet. Han sa at filmen «Jenin Jenin» 
fra Muhammed Bakri ikke står tilbake for 
Goebbels propagandafilmer. Han var propagan-
daminister hos Adolf Hitler. I en filmen  
forteller en direktør ved sykehuset i Jenin,  
Abu Ali, at 5000 mennesker ble massakrert  
og at hospitalet ble truffet av 11 granater. 
  Tzengan hadde også en filmbit av en arabisk 
lege som forklarer en nybakt mor om hvordan 
hun skal lyve før filmopptak. 
 
 
Jenin ble et vendepunkt 
  –Jenin ble et vendepunkt. Da bestemte vi oss 
for å gå inn i PLO-kontrollerte byer etter terro-
ristene.  
  –Var det rett å gå inn i Jenin når 23 israelske 
soldater ble drept? 
  –Vi måtte gjøre en jobb. Dersom vi hadde 
bombet Jenin kunne operasjonen blitt stoppet  
av USAs president George W. Bush. Da ville 
palestina-araberne i Jenin sagt at 200 personer 
var i stand til å stoppe Israel før de fikk fullført 
oppdraget. Dette er viktige vurderinger som en 
statsminister må gjøre, sa den israelske  
barnelegen. 
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