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Fontes de Hasbará

Hasbará é o nome que se dá ao ato deesclarecer e explicar os fatos relativos ao

judaísmo e a Israel, queatualmente vem sendo distorcidos pela mídia internacional,

influenciada pelo sensacionalismo e pelo anti-semitismo. .

Oferecemos aqui sites úteis para conhecer melhor os fatos e estar sempre preparado

para esclarecer dúvidas a respeito do povo judeu, da religião e das tradições, além da

relação com Israel, e da situação política do Estado judeu.

- Sites da imprensa israelense:

o www.haaretzdaily.com e www. jpost.com - Ha'aretz e Jerusalem Post,

dois dos maiores jornais de Israel em idioma inglês, trazem notícias direto da

fonte, sempre atualizadas. Editoriais, fotos, notícias e atualidades

apresentadas por quem vive o conflito diariamente. Há ainda os sites do

Maariv (www.maariv.co.il), e do Yediot Achronot (www.ynet.co.il), e outros

veículos em hebraico

- Sites oficiais do governo de Israel

o www.idf.il - Exército de Defesa de Israel: traz, além de informações e

explicações sobre as movimentações do Exército, notícias e fotos sobre

eventos geralmente ignorados pela mídia, como os recentes atos de ajuda

humanitária em Ramallah durante o período de busca e prisão de terroristas

o www.mfa.gov.il - Ministério das Relações Exteriores: apresenta

documentos oficiais, entrevistas e discursos sobre ações de Israel

- Sites independentes
o www.memri.org - The Middle East Research Institute e

www.debka.com - Debka File - análisese traduções da imprensa do Oriente

Médio, destacando discursos preconceituosos contra judeus e Israel. O site

desmascara acusações de assassinato ritual, e traduz discursos inflamados

que conclamam o povo muçulmano a exterminar o povo judeu em todo o

mundo, entre outros argumentos
o www.honestreporting.com (em inglês) e www.prensaveraz.com (em

espanhol) - análises da imprensa internacional, e observações sobre a

parcialidade da mídia contra Israel, com diversas fontes e artigos discutidos

- Sites brasileiros

o A comunidade judaica brasileira tambémmantém sites judaicos, que,

além de material de pesquisa, serviços, artigos e matérias sobre a

comunidade judaica, sua relação com Israel, seus costumes, tradições,

religião e cultura, estão, a partir de abril de 2002, oferecendo sessões

especiais de Hasbará, com material de pesquisa para o esclarecimento sobre

os fatos no Oriente Médio. Visite-os em www.aleinu.com.br, www.pletz.com ,

www.netjudaica.com.br e www.fisesp.org.br.

  
  

 Acompanhe esses sites. Mantenha-se bem informado e esclarecido sobre o que

acontece em Israel e sobre o judaísmo. Não se deixe levar por fontes tendenciosas,

material distorcido, preconceituoso ou pela falta de informação. Pesquise sempre!

 

        


