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Grænseløs EU støtte

Onsdag d. 30. januar 2008 godkend-
te den israelske højesteret, at Israel 
fortsat kollektivt afstraffer Gazas 
indbyggere ved at afskære forsynin-
ger af bl.a. elektricitet. Afgørelsen er 
i klar strid med folkeretten.

Den israelske politik overfor Gaza 
er blevet kraftigt fordømt af EU fra 
oktober 2007 og frem. Uden resultat. 
Alligevel ser det ikke ud til, at EU 
vil foretage sig yderligere.

Det er efterhånden svært at fore-
stille sig, hvilken krigsforbrydelse 
Israel skal begå, før end EU sætter 
magt bag ved ordene ved f.eks. blot  
midlertidigt at suspendere en af sine 
handlesaftaler med Israel? Årelang 
blokade af Gaza og nu belejring, 
afskæring af forsyninger og direkte 
udsultning af Gazas indbyggere - er 
åbenbart ikke nok.  

Faktisk sker der præcist det modsat-
te. EU udbygger sit samarbejde med 
Israel. I efteråret 2007 blev Israel 
det første nabo-land som fik mulig-
hed for at deltage i et prestigefyldt 
forskningsprogram med EU. Og her 
i det nye år skal Danmark og senere 
Ministerrådet godkende yderligere 
en aftale, som EU agter at idgå med 
Israel. 

Det er derfor heller ikke svært at 
forstå, hvorfor Israel ikke ser nogen 
som helst grund til at lytte til den 
europæiske kritik. Med en økonomi 
der ikke har været bedre i mange 
år, og kun 7 dræbte civile i 2007, er 
omkostningerne ved den fortsatte 
konflikt ikke store for Israel.

2.
Vi konkluderer, at den Midlertidige 
Internationale Mekanisme har spillet en 
begrænset, men vigtig rolle ved at mind-
ske den økonomiske og humanitære krise 
i de Besatte Palæstinensiske Territorier. 
Denne krise har været alvorlig, og dens 
indflydelse på den politiske og sikker-

hedsmæssige situation, især i Gaza-stri-
ben bør ikke undervurderes. (§ 23)

3.
Vi konkluderer, at beslutningen om ikke 
at indgå i samtaler med Hamas efter 
Mecca-aftalen i 2007 har været kontra-

Storbritanniens Udenrigsudvalg 
om Mellemøsten:
”Vi konkluderer, at beslutningen om ikke at indgå i samtaler med Hamas efter 
Mecca-aftalen i 2007 har været kontraproduktiv.”

Kort før Tony Blair gik af som premierminister for at blive EUs særlige udsen-
ding i Mellemøsten (sommer 2007), blev hans politik i regionen – og især politi-
ken overfor palæstinenserne - kraftigt kritiseret af et tværpolitisk revisions-ud-
valg i Underhuset. Trods kancelli-sproget fremgår klart, at udvalget er uenige i 
den førte politik overfor Hamas herunder boykotten. 
Læs uddrag af udvalgets interesssante konklusioner og anbefalinger her:

Israel og de Besatte Palæstinensiske Territorier

Tonu Blair

(fortsættes side 5)
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LEDER

Støt Venskabsforeningen
 – med kontingent og deltagelse

Kære medlemmer

Det er ikke nogen nem sag at arbejde for palæstinensernes rettigheder i disse år. Få 
andre steder i verden ændres de politiske realiteter sig så markant og så hurtigt som 
i Palæstina i disse år, og det er sin sag blot at følge med. Når det folk, man støtter i 
stigende grad bekæmper hinanden, bliver det svært at finde motivationen eller lysten 
til at støtte. For hvem og hvad støtter man?

Hvilket Palæstina – hvis overhovedet et Palæstina?

På den kommende generalforsamling skal Venskabsforeningen igen diskutere vedtæg-
ter, men denne gang politiske spørgsmål. Der er medlemmer, som mener, at det idag 
er urealistisk at arbejde for en To-Statsløsning, mens andre altid har ment, at en fælles 
stat ville være det bedste. Diskussionen er ikke ny, og de forskellige holdninger har 
faktisk altid sam-eksisteret i foreningen. Til gengæld har vi ikke brugt megen tid på 
dem, fordi diskussionen blev for teoretisk. Uanset den ene eller anden løsning, har det 
for mange af os altid handlet om, at basale nationale rettigheder skulle tilgodeses – og 
både for palæstinensere og israelere. 

Og arbejdet for palæstinensernes basale rettigheder vil fortsat være det, som er Ven-
skabsforeningens formål. Dette uanset om disse rettigheder undertrykkes af Israel, 
eller af diverse palæstinensiske politiske og religiøse ledere, som vi ser det i disse år. 

Vi vil derfor fortsætte med at kritisere selvstyremyndighederne på Vestbredden (Fatah 
og Abu Mazen), eller Hamas i Gaza, når vi mener, at deres politiske valg og handlin-
ger ikke er gavnlige for det langtsigtede mål om national selvbestemmelse. 

Samtidig vil vi selvfølgelig fortsætte vores kritik af Israel og de mange stater, der des-
værre fortsætter med at støtte besættelsen under en eller anden form. Som vi ser det, 
er Israels overdrevne magtanvendelse i området stadig den helt afgørende forklaring 
på den katastrofale udvikling, som Palæstina gennemlever.

Selvom det derfor kan virke ganske håbløst at arbejde for palæstinenserne og den 
såkaldte to-statsløsning i disse år, så er vi en del, der fortsætter. Tilsidesættelsen 
af palæstinensernes rettigheder er en fejl, der har alvorlige konsekvenser for vores 
verdenssamfund og sameksistens nationer, stater og folk imellem. Og derfor må den 
ophøre.

Vi håber at I fortsat vil være med til at støtte dette arbejde. 

Kontingent forhøjelse
Mange vil have bemærket at kontingentet er steget i 2008 til 200 kr. årligt. 
Stigningen skyldes primært ønsket om at støtte lokale aktiviteter i regionerne, 
som vil få halvdelen af det indbetalte beløb.  
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KOMMENDE AKTIVITETER

Generalforsamling i DPV
Den ordinære generalforsamling i Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening er blevet indkaldt i februar og finder sted lørdag 
den 29. marts 2008 kl. 10.00 – 16.00 i Dansk El-Forbund, Tikøbgade 9, KBH N 

Dagsordnen er jf. vedtægterne som følgende:
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 
3. Beretning fra regionerne
4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
7. Behandling af handlingsplan.
8. Valg af revisorer. 
9. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hende senest en uge før generalforsamlingen. Som traditionen byder er der også  
en særlig gæst på mødet og i år er det den nye palæstinensiske repræsentant i Danmark, Amro Hourani. Han vil fortælle om 
den seneste tids udvikling i Palæstina og hvad vi kan forvente i de kommende måneder.

Der udbetales naturligvis rejserefusion for billigste rejseform. Eventuelle spørgsmål vedrørende generalforsamlingen rettes 
til foreningens mail: danpal@danpal.dk eller til foreningens telefon: 35 35 48 68 
Med håb om et stort fremmøde, Bestyrelsen

Læs bestyrelsens forslag til handlingsplan for næste år, samt andre forslag under Nyt fra DPV

Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening 

 - Det sker i Region Midtjylland
9. april Deir Yassin – 60 år med massakrer, fordrivelse og besættelse af det palæstinensiske folk

- Demonstration kl. 17 på rådhuspladsen i Århus
- 60 års palæstinensisk liv uden land, Carlo Hansen journalist og forfatter -19.30 foredrag i U-huset 
(se webkalender)

11. april -15. maj Fredage i perioden 11. april til 15. maj kl. 17 mødes vi og mindes de mange palæstinensiske ofre for 
60 års eksil, krige og besættelse med blomster og lys på rådhuspladsen i Århus.

14.-22. april Liv uden land. Fotoreportage af Ditte Bjerregaard om livet i en palæstinensisk flygtningelejr udenfor 
Betlehem. Rådhushallen i Århus.

14. april Åbning af fotoudstillingen: ”Liv uden land” – Rådhushallen i Århus (program, se webkalender)
1. maj Dialog om 60 års eksil. Information, billeder, taler og musik i freds- og solidaritetsteltet. (program 

– se webkalender)
5. maj Bruger Israel stadig tortur? – og hvorfor? Forhindrer brugen af tortur de palæstinensiske terroraktio-

ner? - oplæg ved Søs Nissen, koordinator for Mellemøsten, Rehabiliteringscenter for Torturofre (tid og 
sted, se webkalender)

15. maj 60 årsdagen for den palæstinensiske katastrofe - Nakba 
Demonstration på Rådhuspladsen i Århus kl. 17.00
En stat eller to stater? Hvad er løsningen? Foredrag af Michael Irving Jensen i U-huset kl. 19.30 (se 
webkalender)
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KOMMENDE AKTIVITETER

Studietur til Palæstina
Østjerusalem, Vestbredden, Jordandalen og Galilæa

Sommertur 2008

Vi vil helt enkelt mødes med palæstinenserne, hvor de lever i deres byer og landsbyer under deres nu 40 årige israelske 
besættelse. Tidsrum 27. juni til 12. juli 

Program 

1. dag: - Ankomst Jerusalem, gåtur, vi mødes med vores guide, Ghada.
2. dag: - Muren - i Abu Dis, møde med  “stop the wall” direktør Jamal Juma. Senere mødes vi med borgmesteren i 

Bethlehem og NGO-ere. Besøg i Deheishe flygtningelejr - projektbesøg.
3.-4. dag: - Vi besøger kvindeklubben i Qarawa, som DPV støttede gennem 3 år med 4 millioner kr. fra Danida. Videre kø-

rer vi til Salfeet, hvor vi mødes med bønderne, som DPV støttede gennem 2 år med 4 millioner kr. til udbygning 
af markveje og terrassering. Vi spiser sammen med kvindeklubbens medlemmer og bønderne. Slutter i Qalqilya.

5. dag: - Qalqilya. Vi ser på projekter og mødes med byens borgmester og NGO-ere, projektbesøg, kvindegruppe + 
landvindingsprojekt.

6.-7. dag: - Ramallah. Vi mødes med Ali Khilleh, mangeårig dansk skoleder, nu projektrådgiver for fagforeningen 3F i 
dansk støttet projekt. Møde med NGO-ere. Møde med den danske “ambassadør”/repræsentant Rolf Holmboe.

8. dag: - Hebron. TIPH (Temporary International Precence in Hebron) På tur med vagtholdene. Besøg hos kvindegrup-
pe.

9. dag: - Jordandalen, besøg hos en daddelbonde. Overnatning i Tiberias
10. dag: - Besøg hos borgmesteren i Nazareth og NGO-ere. Besøg i Sindyana Center bl.a. Workers Adwice Center, 

WAC. Overnatning.
11. dag: - Tilbage til Jerusalem. På vejen besøger vi Lubya, Mahmoud Issas families landsby eller ruinerne af den. Et 

familiemedlem fra nabolandsbyer fortæller historien.
12. dag: - Møde med israelsk fredsaktivist Jeff Halper, som har engageret sig i kampen imod nedrivning af palæstinensi-

ske huse, landkonfiskation, der fjerner palæstinenserne fra deres jord m.m. Sightseeing i den Gamle By.
13. dag: - Jerusalem ved dag og nat, evaluering af turen 
14. dag: - Hjemrejse

Ret til ændringer forbeholdes. Der vil blive afholdt et week-end seminar i foråret som forberedelse til turen

Rejseleder: Hans Nebel - Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

Interesserede kan få en nærmere turbeskrivelse ved at henvende sig til Hans Nebel på e-mail: hansnebel@privat.dk - Tlf.: 
59271416  Tilmelding sker også hertil og gerne hurtigst muligt.

Kampagne i forbindelse med 60 års-dagen for Naqba
(Israels oprettelse og palæstinensernes katastrofe 15. maj 1948)

Netværket Palæstinainitiativ er gået sammen for at markere 60 års-dagen for Israels oprettelse den 14. maj.
Derfor opfordrer vi alle der har lyst til at gøre en insats - stor eller lille - til at deltage i forberedelserne og kontakte os på 
mail: jmo@newmail.dk

Hilsen
Jan, Karen, Jørgen og Christian
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STORBRITANIEN OM MELLEMØSTEN

produktiv. Vi konkluderer endvidere, 
at en national enhedsregering kunne og 
burde være blevet oprettet langt tidligere 
end i foråret 2007. Vi anbefaler, at rege-
ringen i sit svar på denne Rapport gør 
rede for, hvornår den begyndte aktivt at 
støtte oprettelsen af en national enheds-
regering i de Besatte Palæstinensiske 
Territorier (§ 36)

4.
Vi konkluderer, at EU’s uvillighed til at 
modificere den finansielle boykot af den 
Palæstinensiske Myndighed efter Mecca-
aftalen var meget skadelig. Det interna-
tionale samfund undlod at forberede og 
iværksætte hurtige økonomiske løsninger 
for at belønne de elementer i den natio-
nale Enhedsregering der respekterede 
Kvartettens tre principper. Vi anbefaler, 
at Regeringen i sit svar på denne Rapport 
giver en bedømmelse af om den i bag-
klogskabens lys mener, at EU og resten 
af det internationale samfund optrådte 
med tilstrækkelig skyndsomhed for at 
skabe betingelser, hvorunder direkte 
bistand kunne genoptages så snart som 
muligt. Vi anbefaler også, at Regeringen 
i sit svar på denne Rapport bør gøre rede 
for i hvilken udstrækning vanskelighe-
der med genoptagelse af bistand til den 
nationale Enhedsregering i 2007 skyldtes 
indvirkningen på den Palæstinensiske 
Myndigheds institutioner af suspenderin-
gen af bistand i 2006 (§ 41)

5.
Vi konkluderer, at både Hamas’s og 
Fatah’s militsstyrkers aktioner var 
begrædelige og bør fordømmes af alle. 
Men optrapningen af volden i juni 2007 
burde imidlertid ikke være kommet som 
en overraskelse for den britiske regering 
eller nogen af dens internationale part-
nere. Vi konkluderer, at beslutningen om 
at boykotte Hamas trods Mecca-aftalen 
og den fortsatte suspendering af bistand 
til den nationale Enhedsregering betød, 
at denne regering med stor sandsynlig-
hed ville bryde sammen. Vi konkluderer 
endvidere, at selv om det internationale 
samfund ikke var den grundlæggende 
årsag til den interne palæstinensiske 
vold, afstod det fra at tage de nødvendige 
skridt for at reducere risikoen for at en 
sådan vold skulle opstå. (§ 50)

6. 
Vi konkluderer, at regeringen gjorde ret 
i at tage kontakt til Hamas i sine be-
stræbelser på at sikre frigivelsen af Alan 
Johnston. Vi hilser Hamas’s medvirken 
ved hans frigivelse velkommen (§ 59).

7.
I betragtning af, at boykotten ikke førte 
til resultater, anbefaler vi, at Regeringen 
ufortøvet bør overveje måder at tage 
politisk kontakt med moderate elementer 
inden for Hamas som en måde at op-
muntre den til at opfylde Kvartettens tre 
principper. Vi konkluderer, at eventuelle 
forsøg på følge en “Vestbredden først”-
politik ville risikere yderligere at bringe 
fredsprocessen i fare. Vi anbefaler, at 
regeringen indtrængende opfordrer præ-
sident Abbas til nå frem til en forhand-
lingsløsning med Hamas med sigte på at 
genetablere en national Enhedsregering 
for alle de Besatte Palæstinensiske Ter-
ritorier (§ 80).

(...)
9.
Vi hilser udpegelsen af den tidligere 
britiske premierminister til Kvartettens 
repræsentant velkommen. Vi anbefaler, 
at han tager kontakt til Hamas for at 
fremme forsoning blandt palæstinenser-
ne. Vi anbefaler endvidere, at hans man-
dat bliver udvidet til eksplicit at arbejde 
med Israel, palæstinenserne og staterne i 
regionen for at fremme fredsforhandlin-
ger (§ 67).

10.
Vi konkluderer, at Køreplanen for Fred 
stort set er blevet irrelevant for dyna-
mikken i den arabisk-israelske konflikt. 
Kvartettens uvillighed til kraftigt af 
udfordre konfliktens parter for deres 
manglende leven op til deres forpligtel-
ser har undermineret dens nytteværdi 
som et fredens instrument. Vi anbefaler 
imidlertid, at selv om processen med 
Køreplanen er slået fejl, skal dens formål 
- en uafhængig, demokratisk og leve-
dygtig palæstinensisk stat, der fredeligt 
sameksisterer med et sikkert Israel, og et 
ophør af den besættelse, der begyndte i 
1967- forblive grundlaget for en løsning 
på denne konflikt (§ 73).

11.
Vi konkluderer, at det Arabiske Initiativ 
for Fred er et positivt forslag, der fortje-

ner seriøs overvejelse af alle parter. Vi 
anbefaler, at Regeringen fortsætter med 
at støtte Initiativet, og at den hvor det er 
muligt letter diskussion mellem parterne 
om kontroversielle spørgsmål, såsom 
de palæstinensiske flygtninges ret til at 
vende hjem (§ 79).

12.
Vi konkluderer, at Regeringens fokus på 
at udvikle en økonomisk køreplan for 
fred i Mellemøsten i høj grad bør hilses 
velkommen. Imidlertid konkluderer vi 
endvidere, at udvidelsen af israelske vej-
spærringer og væksten af ulovlige bosæt-
telser i Vestbredden er blandt de faktorer, 
som har en meget skadelig indvirkning 
på den økonomiske situation i de Besatte 
Palæstinensiske Territorier. Vi anbefaler, 
at Regeringen i sit svar på denne rapport 
giver Udvalget en opdatering over, hvil-
ke fremskridt der er gjort mht. gennem-
førelse af Aftalen om Bevægelsesfrihed 
og Adgang. Vi anbefaler, at Regeringen 
også giver sin objektive vurdering af, om 
fjernelsen af kontrolposter og vejspær-
ringer ville udgøre en trolig trussel mod 
staten Israels sikkerhed (§ 83). 

I Storbritanien undersøges hvert mi-
nisterium af et tvær-partisk udvalg i 
Underhuse og forhandlinger, rapporter 
og regeringssvar på deres rapporter er 
tilgængelige online. Rapporten fra Uden-
rigsudvalget (offentliggjort 13. august 
2007) indeholder en række konklusioner 
og anbefalinger, hvoraf de ovennævnte 
12 punkter vedrører Israel og de Besatte 
Palæstinensiske Territorier.

Oversat fra engelsk for DPV af Karl 
Aage Angri Jacobsen

Rapporten kan findes på: http://www.
publications.parliament.uk/pa/
cm200607/cmselect/cmfaff/363/363.pdf

(fortsat fra side 1)
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NYT FRA DPV
Bestyrelsens foreløbige forslag til:

Handlingsplan for Venskabsforeningen 2008/09

Politiske fokusområder

DPV vil med sit udgangspunkt i palæsti-
nenserne folkeretlige rettigheder arbejde 
for:

* at der oprettelses en suveræn og leve-
dygtig palæstinensisk stat på de besatte 
områder med Østjerusalem som hovedstad.

* at palæstinensiske flygtninge og deres 
familier får mulighed for at vende hjem til 
Israel i betydeligt antal.

Til blandt andet at bringe disse mål nær-
mere vil DPV arbejde for

*at forhandlinger om at nå en retfærdig 
fred bringes tilbage til FN-regi
* at israelske bosættelser påbegyndes 
afviklet allerede i 2008
* at Muren på Vestbredden påbegyndes 
nedrevet, og at der åbnes for hyppig pas-
sage mellem Gaza og Vestbredden og mel-
lem Vestbredden og Østjerusalem.
* at isolationen af Gaza stoppes, sådan at 
den økonomiske aktivitet kan genoprettes
* at Hamas anerkendes, også af Fatah,  
som en legitim politisk aktør 
* At Fatah, Hamas og andre organisationer 
stopper de interne slagsmål og finder en 
fælles politisk linie i arbejdet for den palæ-
stinensiske sag. 
* at det palæstinensiske demokrati genop-
rettes, evt. gennem nyvalg til præsident og 
parlament
* at Israel allerede nu åbner for tilbageven-
den af et antal flygtninge

DPV vil i overensstemmelse med forenin-
gens formål arbejde for at flest mulige i 
Danmark, herunder partier og internatio-
nale organisationer,  støtter disse politiske 
mål.

Politiske aktiviteter

DPV’s arbejdsmæssige platform er først 
og fremmest information og debat samt 
direkte kontakt til politikere og medier.

Foreningen vil lægge vægt på at formu-
lere sig pro-palæstinensisk. Kritik af den 
israelske besættelsesmagt og andre aktører 
skal være et logisk konsekvens af de propa-
læstinensiske holdninger. Palæstinensiske 
aktører er ikke hævet over kritik fra DPV. 

Der er vigtigt for profileringen af DPV 
at få positiv presseomtale i Danmark. 
Foreningen vil derfor arrangere og deltage 
i events/happenings/demonstrationer, hvor 
det vurderes muligt at få en god effekt. 
Tidligere erfaringer, også de negative, vil 
indgå ved beslutning.

I denne sammenhæng er det også vigtigt 
med regionale/lokale initiativer, da det i høj 
grad er gennem den lokale dagspresse at 
mange i Danmark får deres information og 
bliver opmærksomme på forhold der bør 
gøres noget ved .

DPV er tilhænger af, at der lægges pres på 
Israels lovstridige handlinger gennem kon-
krete sanktioner. DPV vil derfor medvirke 
til at afvise f.eks. varer fra bosættelser og 
protestere mod bl.a. dansk virksomhed i 
eller handel med bosætterområder.

Der er vigtigt for foreningens arbejde at 
have et godt og tillidsfuldt samarbejde med 
den officielle palæstinensiske repræsentant 
i Danmark.

Organisatoriske prioriteringer

Foreningen har et pænt medlemstal, men 
der skal satses på at hæve det med 100 
inden næste generalforsamling, sådan at det 
igen kommer over 500. Der kan eventuelt 
udvikles konkrete initaitiver i samarbejde 
med de nye regionsforeninger. Et målom-
råde kunne være mellemstore provinsbyer.

Foreningen vil i sit arbejde være fuldt op-
mærksom på at bidrage med at konsolidere 
de nyoprettede regionsforeninger – gennem 
et samarbejde mellel Landsforening og 
regionsforeninger om konkrete projekter. 

Der skal satses på at der oprettes foreninger 
i de ”manglende” regioner.

Der er lagt op til mindst 3 bestyrelsesmøder 
på et år, jf. de nye vedtægter. Disse vil blive 
planlagt som éndagsmøder med 4-6 timers 
møde, og placeret geografisk og tidsmæs-
sigt, sådan at alle har en rimelig mulighed 
for at være med. 

Bestyrelsesmøder skal sikre en god 
overensstemmelse mellem prioriteringer 
i Landsforening og regionsforeninger og 
skal udstikke rammer for forretningsudval-
gets arbejde mellem møderne 

DPV lægger vægt på et godt samarbejde 
med ligesindede organisationer, herun-
der palæstinensiske foreninger og andre 
organisationer med fokus på Palæstina og 
palæstinensere/israelere. 

DPV vil ligeledes prioritere et godt forhold 
til generelle internationale organisationer 
og bl.a. derfor opretholde medlemskab af 
MS og FN-forbundet og i muligt omfang 
medvirke aktivt i arbejdet.

DPV vil fortsat deltage i de europæiske 
møder blandt ”palæstina-organisationer”, 
såvel for den gensidige inspirations skyld 
som ud fra en vurdering af, at kontakt til 
EU er en vigtig del af det politiske arbejde. 
DPV vil styrke sin formidling af hvad er 
sker i det internationale NGO-samarbejde 
og blandt søsterrganisationer.

Informationsarbejdet

DPV vil videreføre ”Palæstina-Nyt” og 
satser på at udgive mindst 3 numre i 2008. 
Den relativt nye ordning med at samarbej-
de med Palæstina-fredsvagter og Human 
Rights March om bladet ses gerne videre-
ført. Det regionale arbejde vil også kunne 
formidles gennem bladet.

Hjemmesiden www.danpal.dk vil om mu-
ligt blive overført til ny udbyder i 2008, og 

I det følgende et bud på prioriteringer og målsætninger for DPV’s arbejde – til drøftelse på generalforsamlingen 29. marts 2008

(forsættes side 7)
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det vil være håbet, at det bliver muligt at få 
en hjemmeside med plads til nye features 
i form af videoklip, animation m.v. Den 
redaktionelle linie forventes videreført.

Også i kraft af de nye regionale foreninger, 
vil DPV forsøge at komme længere ud med 
sine informationsaktiviteter for at styrke 
den folkelige opbakning som er forenin-
gens legitimitet.

Foreningen vil forsøge mere systematisk 
end nu at informere relevante politikere og 
opfordre dem til jævnligt at udfordre rege-
ringens (passive=proisraelse) politik.

DPV håber at det bliver muligt at genopta-
ge de ambitiøse konferencer med interna-
tionale oplægsholdere. 

DPV kan som hidtil foreslå oplægsholdere 
til debatarrangementer og lignende landet 
over. Der vil blive taget initiativ til at opda-
tere opælgsholderlisten, også for at trække 
nyere medlemmer ind i arbejdet.

Økonomiske støtteaktiviteter

DPV lægger vægt på at støtte den palæ-

stinensiske sag med andet end ord, og har 
også gennem årene haft betydelige projekt- 
og indsamlingaktiviteter.

DPV har primo 2008 ansøgt Danida om 
godt 4 mio. til et projekt med plantning af 
frugttræer i Gaza og på Vestbredden. Puljer 
til miniprojekter i regi af MS og Kvinfo og 
eksempevis også DUF  vil være mulige kil-
der til aktiviteter i Palæstina. Puljen i MS 
er allerede søgt om penge til en legeplads 
ved Nablus.

Det vil blive overvejet at revitalisere ind-
samlingen til fordel for nødlidende i Gaza 
Det vil blive overvejet igen at arrangere en 
indsamling af tøj – til trods for de mange 
besværligheder med at få varerne gennem 
Israel.

Foreningen vil satse på at søge tipsmidler 
til konkrete formål (1. dec)

Foreningens økonomi (tal afventer forenin-
gens regnskab)

DPV egenkapital er ved udgangen af 2007 
xxx.xxx kr. Dette vurderes at være noget 
større end nødvendigt og der vil derfor 
blive budgetteret med et underskud i 2008 
på op til xx.xxx kr., såfremt de ekstra res-

Den nye forening

På generalforsamlingen i 2007 blev 
det besluttet at $Venskabsforenin-
gen skulle være en landsdækkende 

forening ikke kun af navn, men også 
af gavn. Denne beslutninger har i det 
forløbne år ført til følgende:

1. Oprettelse af lokal-forening i 
Region Midtjylland
2. Oprettelse af lokal-forening i 
Region Sjælland
3. Indkaldelse til stiftende general-
formsaling i region Hovedstaden for at 
oprette lokal-forening

I 2008 vil der være følgende nye tiltag:

1. Generalforsamlingen d. 29. 
marts 2008 vælger den nye landsbesty-
relse, der mødes 3-4 gange årligt
2. Landsbetyrelsen nedsætter et 
forretningsudvalg, der står for den dag-

lige ledelse (mødes ca. Månedligt)
3. Generalforsamlingen vedtager 
fremover årligt en handlingsplan, som 
guider landsbestyrelsens arbejde.
4. Opstart af regionerne Syddan-
mark og Nordjylland 
 
Hvad går det ud på?

Kort fortalt håber vi, at vi kan blive 
bedre til at byde ny (og gamle) medlem-
mer velkomne i vores arbejde. Vi håber 
at blive mere opmærksomme på, at lo-
kale aktiviteter og initiativer skal støttes, 
og samtidig mere åbne om vores beslut-
ninger og prioriteringer, så det hele ikke 
ender bag lukkede døre i København.  

Ris og ros og feed-back modtages me-
get gerne i denne proces!

Din e-mail adresse er 
vigtig

DPV bruger i stigende grad e-mailen 
til at opreklamere vores møder. Vi 
ved godt, at det ikke altid lykkedes, 
men vi bestræber os på at få det til at 
virke. Husk derfor at give os din e-
mail-adresse ved at maile den til os på 
danpa@danal.dk  Du må meget gerne 
oplyse by og postnr. foruden navn, da 
regionsafdelingerne dermed kan også 
kan opnå kontakt.

Forslag om Boykot 
gruppe

Kar Åge Jacobsen foreslår følgende til 
Venskabsforeningens generalforsam-
ling: at foreningen nedsætter en Boy-
kotarbejdsgruppe, som det påhviler i 
løbet af en måned at sondere terrænet 
blandt relevante organisationer, bevæ-
gelser etc. med henblik på at optrappe 
boykotten af Israel.

Begrundelse
Aktuelt er boykotten af Israel mere 
påstand end realitet. Situationen 
i Palæstina lige nu gør det meget 
nødvendigt at styrke aolidaritetsarbej-
det kvalitativt En faktisk fungerende 
boykot vil være et godt bidrag hertil.

Forslagsstiller: Karl Aage 
Angri Jacobsen    50 19 61 21 
kaajac@hotmail.com

sourcer kan omsættes til god aktivitet.

Foreningens bestyrelse vedtog i 2007 at 
hæve kontingentet fra 150 til 200 kr. pr. 
medlem pr. år. Der er ikke imiddelbart tan-
ker om yderligere forhøjelser. Egenindtæg-
ter er, uagtet egenkapitalen, væsentlige for 
foreningens drift og en del af grundlaget 
for at modtage tipsmidler.

Det er tanken, at halvdelen af de indgåede 
kontingenter skal tilgå regionsforeningerne.

(Det skal nævnes at de forslag til vedtæg-
tændringer, som er fremssendt til forenin-
gens medlemmer i sagens natur vil betyde, 
at handlingsplanen skal tilrettes)

(fortsat fra side 6)
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Regionsforeningen på Sjælland godt i gang

Kort før Nytår blev det besluttet 
at stifte en afdeling af Venskabs-
foreningen, dækkende Region 

Sjælland. Godt nok var kun 8 af de knap 60 
medlemmer mødt til den stiftende gene-
ralforsamling, men viljen til at tage fat var 
stor, så beslutningen blev truffet i enighed.

Siden har bestyrelsen konstitueret sig med 
overtegnede som formand og mahmoud 
Alawad, Ringsted som næstformand. Her-
udover består bestyrelsen af medlemmer 
fra Ringsted, Svinning og Benløse, mens 1. 
suppleanten er fra Møn.

Der er også skitseret et arbejdsprogram, og 
indtil videre er allerede fem initiativer på 
tapetet:

* Synlighed i de lokale medier, især regio-

nens dagblade, hvor der må være plads til 
debatindlæg som skubber holdningen til 
Israel/Palæstina i den rigtige retning.

* Udstillinger på (større) biblioteker i re-
gionen. Regionen er præget af mange mel-
lemstore provinsbyer, hvor der bør være en 
plads til Palæstina-relevant materiale.

* Forsøg på at få Al Nakba-historier i den 
lokale presse op til årsdagen for Israels op-
rettelse. Mange palæstinensere i Danmark 
har bagsiden af dén medalje tæt inde på 
livet og deres historier vil det være godt at 
formidle. 

* Foredrag/lysbilleder for foreningens 
medlemmer og andre interesserede. Hans 
Nebel fra bestyrelsen står i spidsen for 
DPV’s projektarbejde og har masser at 

fortælle om fra Vestbredden og Gaza.

* Forøgelse af medlemskredsen, sådan vi 
dækker regionen bedre end nu.

Bestyrelsen håber at medlemmer rundt om 
i regionen vil melde sig med flere forslag 
og idéer, også med hensyn til at holde ar-
rangementer i ”deres” egne byer/områder. 

Bestyrelsen kan kontaktes ved henvendelse 
til Ole Olsen på tlf. 46 35 98 05, e- mail: 
tildeole@post4.tele.dk, eller til Mah-
moud Elawad på tlf. 27 81 36 79, e-mail: 
Elawad2@yahoo.dk

Af Ole Olsen, Roskilde, formand for DPV-
Sjælland

Inde i Gaza

International Crises Group udgiver jævn-
ligt detaljerede, analyserende rapporter om 
verdens brændpunkter herunder Israel og 
Palæstina. Rapporterne svinger af kvalitet, 
men en nylig rapport om Gazas indenrigs-
politiske situation, og især betydningen 
af de magtfuld klaner i striben, er endog 
vældig interessant. Rapporten ”Inside Gaza: 
The Challenge of Clans and Families” fra 
20 dec. 2007 kan frit downloades og hentes 
på følgende link:

http://www.crisisgroup.org/home/index.
cfm?id=5234&l=1

”Efter hvert møde med Abbas gennem de seneste få måneder har premiermini-
ster Ehud Olmert lovet sin kollega, at han vil mindske antallet af  vejspærringer, 
som påtvinger Vestbreddens indbyggere kaotiske livsvilkår. Men der sker noget 
med løfterne på vej fra Jerusalem til Nablus. Rapporten bekræfter palæstinen-
seres og israelske menneskerettighedsorganisationers påstande om, at ikke blot 
har situationen ikke bedret sig, den er endog blevet forværret.”

Uddrag af artiklen ”Fra slemt til værre” af Akivar Eldar i Haaretz 28.1.2008. 
Artiklen er hentet fra http://www.miftah.org Oversat fra engelsk for DPV af 
Karl Aage Angri Jacobsen 

”Data fra FN’s nødhjælpsagentur viser, at 57½ % af babyer på 1½ år og 44,9 % 
af gravide kvinder i Gazastriben (på Vestbredden 37,1 % af babyer og 31,1 % 
af gravide kvinder) lider af blodmangel på grund af for lidt jern. Adgang til me-
dicinsk behandling , især til kontrol af graviditeter, påvirkes af strejker blandt 
sundhedsarbejderne, begrænsninger af bevægelsesfriheden og den i tiltagende 
grad forværrede situation”

Uddrag af artiklen ”Fra slemt til værre” af Akivar Eldar i Haaretz 28.1.2008. 
Artiklen er hentet fra http://www.miftah.org Oversat fra engelsk for DPV af 
Karl Aage Angri Jacobsen 

Somalia i Gaza

”Dommedagsprofeter i menneskerettigheds-
organisationerne har advaret om “somalise-
ringen” af Gaza hvis den centrale magt og 
retssikkerheden skulle bryde sammen. Men 
imidlertid er Somalia-scenariet allerede helt 
inde på livet af os.”

Uddrag af artiklen ”Fra slemt til værre” af 
Akivar Eldar i Haaretz 28.1.2008. Artiklen 
er hentet fra http://www.miftah.org Oversat 
fra engelsk for DPV af Karl Aage Angri 
Jacobsen 

I PALÆSTINA

 Løfter på vejen

Gravide
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Fra slemt til værre
I slutningen af januar 2008 blev en af de største katastrofeappel nogensinde fremsat af FN og andre internationale orga-
nisationer. Appellen omhandlede de palæstinensiske områder. ”Der er en uhyre stor nedslående afgrund mellem USAs 
præsident, George W. Bushs feststemte  erklæringer om fred og den sørgelige virkelighed”, skriver den israelske journalist 
Akivar Eldar d. 28.1.2008 om den aktuelle situation i området. Læs artiklen her:

Mens israelere og palæstinensere 
diskuterer hvorvidt afbrydelsen 
af  Gazas el-forsyning vil føre 

til en humanitær katastrofe eller om det 
blot er et kynisk HAMAS-forsøg på at på 
score nogle politiske points på bekost-
ning af ulykkelige børn, blev den største 
katastrofeappel om at finde økonomiske 
midler til at dække befolkningens basale 
behov, som vi har set indtil dato, offent-
liggjort i går.

Den fælles appel om $ 462.000.000 i 
bidrag, udarbejdet af 12 FN-agenturer og 
28 NGOer, deriblandt 15 internationale 
af slagsen, er den tredjestørste verden 
har set, større end appellerne vedrørende  
Somalia, Zimbabwe og Chad. Domme-
dagsprofeter i menneskerettighedsorga-
nisationerne har advaret om “somalise-
ringen” af Gaza hvis den centrale magt 
og retssikkerheden skulle bryde sammen. 
Men imidlertid er Somalia-scenariet 
allerede helt inde på livet af os. Kun de 
fælles appeller angående  Sudan og den 
Demokratiske Republik Congo bliver 
prioriteret højere.

Mindre end to måneder efter Annapolis-
konferencen og en måned efter donor-
landenes møde i Paris peger dette på  en 
uhyre stor nedslående afgrund mellem 
USAs præsident, George W. Bushs 
feststemte  erklæringer om fred og den 
sørgelige virkelighed. I Appellens over-
skrift hedder det, at hvis ikke situationen 
i de palæstinensiske territorier  ændres 
drastisk, vil de $ 7.000.000.000 som 
donorlandene i Paris gav lovning om, 
være spildt. Hvis politikken med inde-
lukninger og vejspærringer fortsætter, vil 
end ikke $ 70.000.000.000 kunne være 
til nogen hjælp for Mahmoud Abbas og 
hans Palæstinensiske Myndighed.

Samtidigt med offentliggørelsen af ap-
pellen i går i Jerusalem udgav FN en sær-
deles pessimistisk rapport og opregnede 
årets gang i de palæstinensiske områder 
og pegede på, at forholdene kun kan 

udvikle sig til det værre. “At opretholde 
indespærringerne i de besatte områder vil 
føre til en yderligere forringelse af leve-
vilkårene for 3.800.000 palæstinensere.”, 
hed det i dette dokument. 

Indskrænkningerne i bevægelsesfriheden 
for personer og varer kvæler den palæsti-
nensiske økonomi og påvirker livskva-
liteten i de besatte områder. På grund af 
alt dette står endog FN-agenturerne og 
andre humanitære organisationer over 
for nye hindringer, forøgede operatio-
nelle omkostninger og begrænsninger i 
fordelingen af nødhjælp til de trængende 
på Vestbredden og i Gazastriben.

Efter hvert møde med Abbas gennem de 
seneste få måneder har premierminister 
Ehud Olmert lovet sin kollega, at han vil 
mindske antallet af  vejspærringer, som 
påtvinger Vestbreddens indbyggere kaoti-
ske livsvilkår. De sagde ellers, at det var 
vigtigt at vise palæstinenserne forskellen 
mellem Fatahland og Hamastan. Men der 
sker noget med løfterne på vej fra Jeru-
salem til Nablus. Rapporten bekræfter 
palæstinenseres og israelske menneske-
rettighedsorganisationers påstande om, at 
ikke blot har situationen ikke bedret sig, 
den er endog blevet forværret.

“Trods  de israelske myndigheders 
gentagne tilsagn om at lette systemet af 
spærringer , er antallet af fysiske spær-
ringer på Vestbredden blevet forøget fra 
528 til 563 mellem januar og september 
2007. De stationære  fysiske afspær-
ringer er anslået blevet forøget med 560 
mobile afspærringer om måneden, pr. 
6. oktober 2007. Systemet med afspær-
ringer, som kontrollerer og begrænser 
adgangen til arbejdspladser, markeder, 
sundheds- og uddannelsesinstitutioner og 
forhindrer normal økonomisk aktivitet, er 
hovedårsagen til den stadigt forværrede 
humanitære situation”. 

De, der hævder at kontrolposterne og ad-
skillelseshegnet/muren sparer menneske-

liv kan glæde sig over i den ny rapport 
at læse, at i det foregående år mind-
skedes antallet af ofre på begge sider. 
Fra januar til september 2007 blev 269 
palæstinensere dræbt af IBS (de Israelske 
Besættelsesstyrker), deriblandt  38 børn, 
sammenlignet med  464 i samme periode 
i 2006. Antallet af sårede faldt også, fra 
2450 til 1428. Antallet af israelske ofre 
faldt også, fra 22 dræbte og 316 sårede til 
8 dræbte og 279 sårede. Derimod var der 
en dramatisk stigning i antallet af dræbte 
og sårede som følge af intern palæsti-
nensisk vold, primært i Gazastriben: 439 
dræbte og 2.315 sårede i  2007 mod hhv. 
70 og 374 i 2006. 

Vejspærringerne og hegnet/muren har na-
turligvis et andet aspekt. Rapporten  gør 
opmærksom på, at næsten alle de spær-
ringer, der begrænser palæstinensernes 
bevægelsesfrihed er anbragt langs med  
et omfattende netværk af veje, der først 
og fremmest er beregnet for de [ulovlige. 
o.a.] israelske bosættere. Sådan er det 
fordi omkring 40 % af  Vestbredden er 
optaget af [ ligeledes ulovlige, o.a.] bo-
sættelser, udposter, militær infrastruktur, 
naturreservater og lukkede områder vest 
for hegnet/muren.  Linjeføringen blev 
endog tilpasset til  bosætternes behov.

Ifølge de foreliggende statistikker er om-
kring 10.000 palæstinensere, der bor i en-
klaver vest for hegnet/muren, afskåret fra 
vitale sundheds- og uddannelsesinstitu-
tioner og fra familie og sociale netværk. 
De fleste palæstinensere, hovedsageligt 
bønder, som bor øst for hegnet, skal have 
en “besøgstilladelse” for at komme ud 
til deres jorder, vandkilder og andre res-
sourcer vest for muren/hegnet.
En undersøgelse, der blev foretaget i 
67 lokalsamfund, hvis vilkår er blevet 
påvirket af hegnet/muren i det nordlige 
Samaria fastslog, at kun 20 % af dem, 
der tidligere arbejdede på jorder langs 
med den Grønne Linje nu om dage har 
tilladelser. Begrænsningerne i bevægel-

(fortsættes side 10)
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Israelsk militær dræbte i 2007 i alt 
373 palæstinensere heraf 130 civile. 
Godt 30 gange flere palæstinensere 

end israelere.

I hele 2007 blev 13 israelere dræbt af 
palæstinensere heraf 7 civile. De 2 af de 
7 civile dræbte var i Sderot, som er byen, 
hvor Qassam-raketerne fra Gaza kan nå 
Israel.

I 2006 blev 17 israelske civile dræbt, og i 
2005 var det 45. Til sammenligning døde 
450 israelere i trafikken i 2005. 

Antal dræbte palæstinensere i 2006 var 
657. Lidt over halvdelen af disse var 
civile. 

Med disse tal står det krystal klart, at 
Israels angreb på Gaza og på palæstinen-

serne er selvforsvar helt uden propor-
tioner, hvis det overhovedet kan siges at 
være selvforsvar.

Tallene er hentet fra den anerkendte 
israelske menneskerets-organisation 
Btselem, der hvert år offenliggører  en 
rapport over årets udviklinger i men-
neskerettighederne i Israel og Palæstina. 
Btselem støttes fra Danmark af bl.a. 
Folkekirkens Nødhjælp.

Under behandlingen af sagen 
for højesteret forhindrede det 
israelske militær deltagelse fra 

en række vidner fra Gaza. Retten hørte 
således kun de israelske militære repræ-
sentanter, der påstod at begrænsningerne 
i el-forsyningen ikke ville få humanitære 
konsekvenser. 

Beslutningen om at begrænse forsynin-

ger til Gaza, blev truffet af den israelske 
regering i slutningen af oktober 2007. 
Beslutningen skabte stort internationale 
røre, og blev påtalt af EU som en over-
trædelse af folkeretten. Palæstinensiske 
og israelske menneskerets-organisationer 
klagede til Israels Højesteret, og det var 
den afgørelse, der faldt 3 mrd. senere 
d. 30. jan 2008. Den israelske regering 
kunne herefter genoptage sin politik med 

gradvis større reduktion af forsyningerne 
ugen efter, den 7 februar. 

Refereret fra Haaretz 30. januar 2008 og 
fra Btselem d. 8. februar 2008:
http://www.btselem.org/english/Gaza_
Strip/20080208_HCJ_approves_sanc-
tions_on_Gaza.asp

Syv civile israelere blev dræbt i 2007
Mens Israel råber højt om Qassamraketter og palæstinensiske terror-angreb, så viser de tørre tal en anden historie.

Israels højesteret godkender afstraffelse 
af Gaza
Onsdag d. 30. januar 2008 godkendte den israelske højesteret, at Israel kollektivt afstraffer Gazas indbyggere ved at af-
skære forsyninger af bl.a. elektricitet. Afgørelsen er i klar strid med folkeretten, og beslutningen er et godt eksempel på, at 
Israels Højesteret endnu engang blåstempler besættelsesmagtens krænkelser.

sesfriheden og hegnet/muren opsplitter 
markeder, forøger transportomkostnin-
ger og er en trussel mod udkommet i 
landbruget.

Ifølge rapporten har 34 % af palæsti-
nenserne en “usikker fødevaresitua-
tion” defineret som husholdninger med 
indkomst og forbrug på $ 1,60 pr. dag). 
Heri medregnes ikke det sidste stadie i 
krisen, som kommer sidst i rapporten: 
Data fra FN’s nødhjælpsagentur viser, 
at 57½ % af babyer på 1½ år og 44,9 
% af gravide kvinder i Gazastriben (på 
Vestbredden 37,1 % af babyer og 31,1 

% af gravide kvinder) lider af blodman-
gel på grund af for lidt jern. Adgang til 
medicinsk behandling , især til kontrol af 
graviditeter, påvirkes af strejker blandt 
sundhedsarbejderne, begrænsninger af 
bevægelsesfriheden og den i tiltagende 
grad forværrede situation.

Hospitalerne har reduceret deres ud-
bud af tjenesteydelser, især på grund 
af mangel på medicinalvarer og udstyr. 
Forsyningen med vand faldt sidste år til 
75 liter pr. person pr. dag i Gazastriben 
og til 80,5 liter på Vestbredden, omkring 
halvdelen af den internationale standard 
på 150 liter pr. person pr. dag. Omkring 

2/3 af palæstinenserne har ingen for-
bindelse til kloaksystemet og 70 - 80 % 
af husholdningernes spildevand flyder 
urenset ud i omgivelserne. 

Midt i september var  75.000 arbejdere 
blevet afskediget fra jobs i den private 
sektor i Gazastriben, efter at den israel-
ske regering afslog at træffe foranstalt-
ninger til import af råvarer til området 
(producenter i Gaza importerer 95 % 
af deres råvarer). De akkumulerende 
tab nåede op på omkring $ 50.000.000. 
Derfor lever næsten halvdelen af hus-
holdningerne på Vestbredden og 80 %  i 

(forsat fra side 9)

(fortsættes side 11)
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I BOSÆTTELSERNE

Siden december 2007 har der været 
krise i forhandlingerne mellem 
Abu Mazen og Israel. Ikke kun 

pga. af Gaza, men fordi et nyt israelsk 
bosættelsesbyggeri finder sted i Øst-Jeru-
salem trods (endnu) et israelsk løfte om 
bosættelsesstop. I midten af februar 2008 
forsøgte Ehud Olmert at redde situatio-
nen ved at sige, at der på Vestbredden 

hersker bosættelsesstop, mens planlagte 
jødiske boligkvarterer i det palæstinen-
siske Østjerusalem, vil blive bygget som 
planlagt. 

Den israelske Fred Nu-bevægelse har 
imidlertid fremlagt oplysninger om, 
at der også i Vestbreddens bosættelser 
er fuld gang i nybyggeriet. Det mest 

markante eksempel er bosættelsen Eli 
mellem Nablus og Ramallah, hvor 27 
nye boligenheder er klar til indflytning. 
Flere andre steder er lignende nyopførel-
ser i gang. 

Refereret fra Information 21.2.2008

Ifølge Den civile Administration viser 
data fra oktober 2006, at 44 ud af 
120 bosættelser på Vestbredden »i en 

vis udstrækning« er baseret på land taget 
efter militær ordre. Det meste af denne 
jord er privat palæstinensisk ejendom. 
Ministeriet har nægtet at frigive informa-
tionerne og fortalte for en måned siden 
en israelsk ret, at deres offentliggørelse 

ville »skade statens sikkerhed og interna-
tionale relationer«. 

Organisationen »Peace Now«, som 
opdagede informationerne, siger, at de 
beviser, at de fleste jødiske bosættelser 
er illegale endda ifølge israelsk lov. 
International lov tillader beslaglæggelsen 
af besat land, men kun til militært brug. 

Israel har bygget mange bosættelser ved 
hjælp af den militære ordre i strid med en 
regeringsbeslutning fra 1979, der forbød 
opførelsen af jødiske bosættelser på 
privat palæstinensisk land. 

Refereret fra Berlingske Tidende 
19.2.2008

Så meget for fredsforhandlinger
Efter Annapolis har Israel stødt og roligt fortsat bosættelsesbyggeriet overalt på Vestbredden. Abu Mazen bliver endnu 
gang udstillet overfor sit folk, som en mand, der ikke  opnår noget som helst i sine forhandlinger med Israel.

Og en gammel nyhed...
Mere end hver tredje jødiske bosættelse på den besatte Vestbred er bygget på privat palæstinensisk jord, som midlertidigt 
blev beslaglagt af militæret af »sikkerhedsårsager.« Det fremgår af en ny rapport fra Den civile Administration, som det 
israelske forsvarsministerium har forsøgt at forhindre offentliggørelsen af.

Gazastriben i fattigdom og flere end 80 
% af indbyggerne i Gaza er afhængige 
af agenturer som FN’s Nødhjælps - og 
Arbejdsprogram og Verdens Fødevare-
programmet.

Opretholdelsen af lukningen af Gazas 
grænser vil yderligere intensivere afhæn-
gigheden af disse organisationer. Midt i 
2007 nåede den registrerede arbejdsløs-
hed op på 22,6 % på Vestbredden og i 
Gaza 32,3 %. Disse procenttal er imidler-
tid ikke dækkende, fordi mange er holdt 
op med at prøve at finde arbejde.

I indeværende år har der været en yder-
ligere vækst af børn, der dropper skolen, 
især blandt ældre gymnasieelever, drenge 
som piger. Der er færre piger i klassevæ-
relserne og elevernes præstationer er for 

nedadgående. 80 % af Gazas skoleelever 
mellem fjerde og niende klasse dumpede 
ved en undersøgelse foretaget af FN’s 
nødhjælpsagentur; 90 % af niendeklasse 
elever dumpede ved en elementær ma-
tematikprøve; og 53,3 % af mødrene på 
Vestbredden og 48,5 %  i Gazastriben 
meldte om, at et af deres børn i alderen 5 
- 17 år havde været udsat for vold i 2005. 
Endvidere lider kvinder og teenagepiger 
under en højere grad af vold i hjemmet. 

Ingen, som er ude af stand til at skaffe 
den palæstinensiske befolkning de mest 
basale fornødenheder - brød, vand, sund-
hed og uddannelse, kan give Israel smer-
tefulde indrømmelser på spørgsmålene 
om Jerusalem, flygtningenes rettigheder, 
grænserne og bosættelserne.

Ifølge data, der blev offentliggjort i 
går, lever 57 % af de palæstinensiske 

husholdninger i fattigdom. - 49 % på 
Vestbredden og 79 % i Gazastriben. Max 
Gaylard, ledende humanitær koordinator 
i FN, tilføjer: “Det stramme system af 
indespærringer påvirker ikke blot hus-
holdningernes økonomiske situation i det 
besatte områder, men nedbryder befolk-
ningens elementære selvrespekt”.

Manuel Bessler, leder af FN-kontoret for  
koordinering af humanitære anliggender 
(OCHA), tilføjer, at  trods opmuntrende 
udviklinger i den politiske horisont, vil 
situationen - hvis indespærringerne i de 
besatte områder opretholdes, sandsynlig-
vis blive yderligere forværret.

Af Akivar Eldar i Haaretz 28.1.2008. 
Artiklen er hentet fra http://www.miftah.
org Oversat fra engelsk for DPV af Karl 
Aage Angri Jacobsen 

(fortsat fra side 10)
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MENNESKERETTIGHEDER

I de godt 40 år dette system har fun-
geret, er omkring 150.000 palæsti-
nensere blevet dømt ved de militære 

domstole, og ifølge Yesh Din kan kun 
en meget lille del af dette enorme antal 
sager betegnes som sikkerhedsrelaterede. 
Kun én procent omhandler drab og til-
svarende fire procent drabsforsøg, mens 
en meget stor gruppe har været banale 
trafikforseelser og andre mindre lovover-
trædelser, der slet ikke hører hjemme i 
det militære retssystem, og istedet burde 
være blevet henvist til enten det civile 
israelske eller palæstinensiske retsvæsen.

Princippet om offentlighed i retsproces-
sen er en af grundpillerne i et moderne 
samfund, men dette ses der stort på i 
de militære domstole, der er præget af 
stor vilkårlighed og får lov til at fungere 
i næsten totalt mørke. Der er opstået 
en retslig praksis, der præges af stor 
lemfældighed, og hvor der ofte bliver set 
stort på enkelthederne i den enkelte sag. 
Retshandlingen foregår i ekspresfart - 
iflg. Yesh Din med et gennemsnit på lidt 
over 3 minuter i sager hvor fængslinger 
skal forlænges. Mere end 95% af sagerne 
afsluttes som såkaldte studehandler, hvor 
den anklagede tilstår mod at få nedsat 

straffen.

Refereret fra Information 7. januar 2008. 
Læs rapportens konklussion på http://
www.yesh-din.org

Rapportens resume og anbefalinger (i 
alt 11 sider), der er oversat til dansk 
forventes lagt ud på Venskabsforeningens 
hjemmeside samt på HRM kvindernes 
hjemmeside www.humanrightsmarch.dk 
snarest. Brug søge feltet på www.danpal.
dk og skriv Yesh Din

I 2005 blev en dansk-palæstinenser an-
holdt i Israel og anklaget for at være 
spion og terrorist. “Dansker under 

arrest er Hizbollah spion “, skrev Jeru-
salem Post 26. januar. Der blev henvist 
til, at han skulle have tilstået spionagen, 
men senere kom det frem, at han havde 
gennemgået et af de ”normale” forhør 
som palæstinensere udsættes for, og som 
indebærer grov psykisk tortur, tricks 
og pression. Metoder som er ulovlige i 
Israel. Under retssagen i Israel blev der 
ikke taget hensyn til dette, da domsto-
lene og systemet oftest accepterer denne 
behandling af palæstinensere. 

Retssagen endte med, at dansk-palæsti-
nenseren indgik en af de såkaldte ”stude-
handler”, hvor man får nedsat straf mod 
at tilstå lovovertrædelser. Som nævnt i 
den nye Yesh Din rapport (se andetsteds 
her i Palæstina Nyt) ender mere end 95% 
af retsagerne mod palæstinenserne i de 
besatte områder på denne måde, fordi 
palæstinenserne ikke har andre chancer 
i dette diskriminerende israelske retssy-
stem. Men også sager mod palæstinense-

re i det almindelige israelske retssystem, 
kan afgøres ved studehandler.

Herbert Pundik , tidligere chefredaktør 
for dagbladet Politiken, udtalte følgende 
i januar 2006, da retssagen  mod dansk-
palæstinenseren begyndte i Israel:
 
- Jeg har ikke meget tillid til politiet og 
efterretningsvæsnet, som tit begår fejl, 

siger Herbert Pundik , som bor i Israel. 
Han har til gengæld stor tillid til det 
israelske retsvæsen. 
- Jeg har fuld tiltro til retsvæsnet og dom-
stolene. De er i høj grad med til at sikre 
det israelske demokrati, siger Herbert 
Pundik. 

Refereret fra Århus Stifttidende 18. 
januar 2006

Besættelsesmagtens domstols-system
Den israelske menneskerettighedsgruppe, Yesh Din, udgav ved årsskiftet en ny rapport om det israelske domstols-sytem i 
de besatte områder. Yesh Din har analyseret godt 800 sager ved de israelske militærdomstole, og retsikkerheden for palæ-
stinenserne er en by i Rusland.

Herbert Pundiks tillid til retsvæsnet
De færreste danskere kender til det militære retssystem, som Israel har regeret palæstinenserne med i mere end 40 år. Gad 
vide om Herbert Pundik gør?
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INTERNATIONALT

Nedenfor følger nogle konklusio-
ner fra et seminar i april 2007 
om Israel og EU. Deltagere i 

seminaret var de israelske og palæstinen-
siske menneskerettigheds-organisationer. 
En detaljeret seminar-rapport kan læses 
på http://www.euromedrights.net/402

1. Menneskerettighedssituationen i Israel 
og det besatte palæstinensiske område er 
blevet voldsomt forringet siden EU-Is-
rael-handlingsplanen trådte i kraft.
2. EU-Israel-handlingsplanen omtaler 
kun kortfattet og i generelle vendin-
ger menneskerettighedsspørgsmål – i 
modsætning til handlingsplaner mellem 
EU og andre (nabo)-lande. Der er ikke 
noget specifikt handlingsemne for men-
neskerettigheder. Sprogbrugen angående 
menneskerettigheder i EU-Israel-hand-
lingsplanen er meget vag og udtrykt i 
generelle vendinger. (...)
3. Der eksisterer ikke nogen standarder i 
EU-Israel-handlingsplanen mht. at vurde-
re, hvorledes det går med (integrations) 
projektet, og om der sker fremskridt. Ej 
heller eksisterer der nogen tidsplan. Der 
er behov for at etablere et sammenlig-
ningsgrundlag til at vurdere implemente-
ringen. Derfor skal der udpeges målelige 

standarder i næste fase af planen.
4. Der eksisterer ikke nogen Menneske-
rettigheds-underkomité inden for ram-
merne af EU-Israel Associeringaftalen. 
Der er en uformel arbejdsgruppe, som 
beskæftiger sig med menneskerettighe-
der. Der bliver ikke udgivet officielle 
referater fra møderne, og det er derfor 
ikke gennemskueligt, hvad der foregår på 
møderne. Menneskerettighedsorganisa-
tionerne ser gerne, at der oprettes et men-
neskerettighedsorgan, der fungerer på en 
mere institutionaliseret måde – med faste 
møder og fuld gennemsigtighed
5. Menneskerettigheds- og samfundsor-
ganisationer bør spørges til råds og invol-
veres på det implementerende stadium 
af EU-Israel-handlingsplanen, som p.t. 
er i gang, og bør desuden være en del 
af handlingsplanens undersøgelses- og 
evalueringsproces, som udløber i starten 
af 2008. NGO’er har klart formulerede 
prioriteter som kan udvikles til konkrete 
arbejdsplaner mhp at hjælpe denne pro-
ces på vej. For at drøftelser og evaluering 
kan være nyttige, bør der etableres en 
offentlig overvågningsmekanisme med 
en klar tidsplan og arbejdsproces.
6. Emnet Menneskerettigheder bør indgå 
i alle samarbejdsstrukturer mellem EU 

og Israel.
....
Seminaret var arrangeret af EMHRN 
(Euro-Mediterranean Human Rights 
Network) for NGO’er i Ramallah den 12. 
april og i Tel Aviv den 17. april 2007 Et 
særligt seminaret om EU-Israel-relatio-
ner og Handlingsplanen for Den Euro-
pæiske Naboskabspolitik (ENP)  fandt 
sted den 18. april 2007 i Tel Aviv. 
EMHRN organiserede møderne sam-
men med sine medlemsorganisationer: 
Adalah, Den arabiske menneskeret-
tighedsorganisation (HRA), B’Tselem 
og Den offentlige komité imod tortur i 
Israel (PCATI, Al-Haq  Al Mezan og Det 
Palæstinensiske Center for Menneskeret-
tigheder (PCHR). 

Formålet med seminaret var at evaluere 
implementeringen af EU-Israel-hand-
lingsplanen inden for ENP to år efter 
dens vedtagelse og den virkning hand-
lingsplanen måtte have haft på men-
neskerettigheder i Israel og det besatte 
palæstinensiske område.

Oversat fra engelsk for DPV af Ulla 
Lundberg

Lille EU og store Israel
Israel er langsomt ved at blive integreret i EU og er det  naboland, som er kommet længst i integrationen. Selvom Kom-
misionen og Ministerrådet flere gange har pointeret, at der vil  blive sat fokus på menneskerettigheder i processen, så er 
det Israel, der trækker det længste strå i forhandlingerne. EU-Israel Handlingsplanen under naboskabsaftalen skal evalu-
eres i 2008, og meldingerne er at Israels overtrædelser af menneskerettigheder stort set ikke er på dagsordenen.

Rådet vedtog en resolution, der 
kræver, at det internationale 
samfund øjeblikkeligt tvinger 

Israel til at tillade, at brændstof, fødeva-
rer, medicin og andre nødvendige varer 
kommer ind i Gaza . Endvidere kræver 
resolutionen, at Israel genåbner grænse-
overgangene til Gaza og stopper dets » 
grove krænkelser « i de besatte palæsti-
nensiske områder, skriver FN’s Nyheds-
service. Resolutionen blev foreslået af 

Syrien på vegne af Den Arabiske Liga 
og blev vedtaget med 30 stemmer for. 
Et land, Canada, stemte imod, mens 15 
lande undlod at stemmer. Heriblandt 
var EUlandene, der forsvarede deres 
manglende støtte med, at resolutionen 
ikke kritiserede dem, der affyrer raketter 
mod Israel. 

Refereret fra Dagbladet Arbejderen 
26.1.2008

Fordømmelse af Israels blokade
FN’s Menneskerettighedsråd fordømte i slutningen af januar 2008 Israels belej-
ring af Gaza og landets krænkelser af palæstinensernes rettigheder. 

USA truede med veto

I forbindelse med gennembruddet af 
Gazas grænse til Egypten mødtes FN 
Sikkerhedsråd den 24. – 28. januar 
2008 for at drøfte situationen og en 
mulig resolution. 
USA meddelte imidlertid hurtigt, at 
man ville bruge sin veto-magt over 
for en evt. resolution. Istedet blev der 
så arbejdet på en såkaldt ”presidential 
statement”, som man dog i sidste ende 
heller ikke kunne blive enige om.
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I denne uge er israelerne og palæsti-
nenserne blevet enige om en ”køre-
plan” for forhandlinger, der inden for 

det næste år skal lede til fred for Israel og 
palæstinenserne. 
Vi, undertegnede udviklings- og menne-
skerettighedsorganisationer med mange 
års kendskab til Israel og de palæstinen-
siske områder vil gerne benytte lejlig-
heden til at gøre opmærksom på den 
alvorlige situation i Gaza, og opfordre 
Danmark til i EU at arbejde for ophør af 
blokaden af Gaza striben.
Den politiske, økonomiske og sociale 
isolation af Gaza striben er en krænkelse 
af international lov og har dystre konse-
kvenser for den fremtidige fred, udvik-
ling og sikkerhed i regionen. 
Den palæstinensiske nationale enheds-
regerings sammenbrud i juni 2007 - og 
splittelsen mellem HAMAS i Gaza og 
FATAH på Vestbredden - har yderligere 
fastlåst Gaza stribens isolation på bekost-
ning af den allerede forarmede befolk-
ning. Mere end 1.500.000 mennesker 
er nu overladt til fattigdom i et stigende 
kaotisk og krigshærget samfund, hvor 
grove overtrædelser af menneskerettighe-
derne – herunder tortur – i stigende grad 
er hverdagen. Konsekvenserne for Gazas 
mange børn, der i forvejen lider under 
fejl- og underernæring, er uoverskuelige.
I slutningen af oktober 2007 beslut-
tede den israelske regering yderligere at 
isolere og straffe Gaza ved at begrænse 
forsyningerne af olie og elektricitet til 
Gaza. En sådan handling er i strid med 
folkeretten, idet civile i besatte områder 
ikke må straffes for en handling, de ikke 
har udført. 
Politikken over for Gaza medvirker til 
at forøge desperationen og frustrationen 
blandt palæstinenserne med øget støtte 
til Hamas – også på Vestbredden - som et 
sandsynligt resultat. En sådan udvikling 
vil risikere at gøre de kommende freds-
forhandlinger meningsløse, da Præsident 
Abbas kan miste grebet om også Vest-
bredden. 
Både EU og andre internationale aktører 

har flere gange opfordret alle parter inkl. 
de palæstinensiske grupperinger til at 
respektere menneskerettighederne og fol-
keretten herunder krigens love. Ligeledes 
har man opfordret Israel til at genåbne 
Gazas grænser. 
EU har bidraget til en tilspidsning af 
situationen ved at indtage en ”Vestbred-
den-først”-holdning, som favoriserer 
Vestbredden på bekostning af Gaza og 
splitter den palæstinensiske befolkning. 
Hvis den køreplan, der er aftalt i Annapo-
lis skal bære frugt, opfordrer vi indtræn-
gende Danmark til at arbejde for:
-at EU i den bilaterale politiske dialog 
lægger maksimalt pres på Israel for at 

bringe blokaden af Gaza striben til ophør. 
- at EU tager konkrete skridt til at 
fremme dialogen og forsoning mellem 
de palæstinensiske partier, og samtidig 
lægger pres på parterne for at overholde 
menneskerettighederne og den palæsti-
nensiske grundlov.  
- at EU presser på for reformer af det 
palæstinensiske selvstyre under hensyn-
tagen til den palæstinensiske grundlov og 
de demokratiske processer, så der igen 

skabes respekt om selvstyrets institutio-
ner.
- at EU i forhandlinger med USA, Israel 
og det internationale samfund fastholder 
princippet om en samlet palæstinensisk 
stat, og at diskriminationen mellem den 
palæstinensiske befolkning i hhv. Gaza 
og Vestbredden ikke er et acceptabelt 
udgangspunkt. EU bør i stedet følge den 
norske dialoglinie i forhold til Hamas. 
-at medlemslandene i EU betinger en 
yderligere uddybning af samarbejde af, 
at parterne lever op til deres ansvar.
-at alle danske og europæiske tiltag, akti-
viteter, aftaler og privilegeret samarbejde 
med de to parter i konflikten overholder 

principperne indenfor folke- og men-
neskeretten. Det må sikres at danske 
og europæiske midler ikke bruges til 
at støtte terrorhandlinger, etablering af 
bosættelser og bosætter-infrastruktur, 
tortur, nedrivning af huse, opførelse af 
separationshegnet eller nogen anden 
overtrædelse af den humanitære folkeret 
og menneskerettighederne. 

Glem ikke Gaza
Den 29.nov. 2007 – som er en international FN dag til støtte for det palæstinensiske folk – sendte en gruppe danske 
NGO´er nedenstående fælles udtalelse til Folketingets udenrigsudvalg vedr. situationen i Gaza. Organisationerne var 
KFUM og KFUK i Danmark, Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolke-
ligt Samvirke, 3F Fagligt Fælles Forbund, og FN Forbundet. 
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Velbesøgt Tribunal i København

Opfølgning af Tribunalet.

Med ekspertpanelets stærke 
konklusion på de 3 opstil-
lede spørgsmål har vi et godt 

udgangspunkt for det kommende arbejde. 
Konklusionen, som er oversat til engelsk, 
fransk og arabisk, er sendt til pressen, 
danske og internationale menneskeret-
tighedsorganisationer og samarbejdspart-
nere, EU-parlamentarikere m.fl.

Politiken har optaget en kronik fra eks-
pertpanelet, og Arbejderen og Berlingske 
Tidende har fulgt op på tribunalet med 
gode reportager – den sidste blandt andet 
med et citat fra den israelske ambassadør 
David Waltzer, som nok ikke vil blive 
glemt: »Jeg afviser fuldstændig disse 
beskyldninger. Israel er et lovlydigt land, 
der til fulde lever op til international 
lov.”

Vi har foretræde for udenrigsudvalget 
den 28. februar, og vi er i gang med at 
søge midler til produktion af en doku-
mentarfilm fra tribunalet, som vil komme 
i en dansk og en engelsk udgave med 
tilhørende faktahefte.

Et umiddelbart godt resultat af tribuna-

let er, at de palæstinensiske og israelsk 
vidner gennem mange samtaler fik en 
god kontakt med hinanden til gavn for 
samarbejdet omkring fangerne. De israel-
ske repræsentanter var desuden indstillet 
på fremover ikke bare at arbejde rent 
konkret med støtte til fangerne, men 
også at arbejde politisk f.eks. i forhold til 
Knesset.

På baggrund bl.a. af anbefalinger fra 
ekspertpanelet vil vi fremover arbejde på 
følgende punkter:

Krav om retfærdige retssager og krav om 
stop for tortur.
Samarbejde med internationale fagorga-
nisationer – jurister, læger, psykologer, 
som vi har god kontakt til, om at lægge 
pres på deres israelske medlemmer for at 
arbejde for disse krav.

Vi vil meget gerne inviteres ud til fore-
drag i foreninger, på skoler og gymna-
sier.

Karen Henriksen
Human Rights March
Slutdokumentet kan ses på www.human-
rightsmarch.dk  Henvendelse til arrangø-
rerne på hrm.info@gmail.com

Frifundet for støtte til 
terror

Støtte til palæstinensere er ikke det 
samme, som støtte til  terror.

Al Aqsa-foreningen i Danmark blev 
i slutningen af januar 2008 frifundet 
i landsretten for at have støtte den 
palæstinensiske organisation Hamas 
og dermed terror.  
Gruppen ”Fighters and Lovers” (T-
shirt sagen) blev ligeledes frikendt 
i byretten for at have støttet PFLP i 
Palæstina og FARC i Columbia, men 
denne sag skal genprøves i Landsret-
ten senere i 2008. 
Sagerne er blevet behandlet yderst for-
skelligt, og det er ikke et helt entydig 
billede som der tegnes trods frikendel-
serne. Det ser dog ud til at de danske 
domstole finder det svært at navigere 
og udsige domme over en politisk 
problemstilling så langt fra vores egen 
verden. 

Radioens program Orientering på P1 
har beskæftiget sig indgående med Al 
Aqsa sagen i gennem i alt 13 indslag. 
Hør dem på P1 via dette link:  

http://www.dr.dk/P1/orientering/

Den 26. og 27. januar 2008 blev der afholdt et Tribunal i Danmark omforholdene 
for de palæstinensiske fanger i israelske fængsler med fokus på den svageste fan-
gegruppe, nemlig kvinder og børn. Tribunalet var arrangeret af: Human Rights 
March i samarbejde med FN-forbundet og Mandela Center i Danmark. Under 
tribunalet blev der aflagt vidnesbyrd af løsladte kvinder og børn samt repræsen-
tanter fra NGO´er, advokater mv. 

Nedenfor uddrag af en kronik om Tribunalet bragt i Politiken d. 18. Februar 
2008, men først kort om det opfølgende arbejde:

Israels politik i forhold til Hamas, den 
fundamentalistiske palæstinensiske 
bevægelse, der for et halvt år siden 

kuppede sig til magten i Gaza , er slået 
fejl. Den israelske regering er endnu 
ikke nået til denne erkendelse, men det 
må ikke afholde EU’s medlemslande fra 
at overveje at ændre kurs i forhold til 
Hamas. 

Hamas er i dag den centrale faktor i spil-
let omkring Palæstina, og det er omsonst 
at forestille sig en israelsk-palæstinensisk 
fredsproces uden Hamas. Efter en nedtur 
i de første måneder efter kuppet i juni, 
der udløste en mindre borgerkrig mellem 
Hamas og dets rival Fatah, som choke-
rede palæstinenserne, er Hamas’ popu-
laritet voksende, både i Gaza og på den 

besatte palæstinensiske vestbred. 
Hamas er blevet det undertrykte palæ-
stinensiske folks autentiske stemme, 
mens den palæstinensiske præsident, 
Mahmoud Abbas, i stigende grad opfat-
tes som en forræder, der lader sig trække 
rundt i manegen af Israels ministerpræsi-
dent, Ehud Olmert, og præsident George 
W. Bush. 

Tal med Hamas
Nedenfor uddrag af kommentaren ”Hamas. EU kan ikke længere ignorere bevægelsen” af Herbert Pundik i Politiken 
27.1.2008:
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Når man fængsler et folk
”Når man fængsler en person, fængsler man en familie, men når over en tredjedel af en nations mandlige befolkning på et 
eller andet tidspunkt har været i fængsel, er der tale om at fængsle et helt folk. 

Det er situationen for palæstinen-
serne i de besatte områder, og 
det var temaet for et nyligt af-

holdt tribunal i København, arrangeret af 
Human Rights March, FN-forbundet og 
Mandela Center, hvor man havde valgt 
at fokusere på den svageste fangegruppe, 
nemlig kvinder og børn. 
Der sidder for øjeblikket 116 kvinder og 
380 børn i israelske fængsler, og siden 
besættelsens begyndelse i 1967 har over 
650.000 palæstinensere på et eller andet 
tidspunkt været fængslet, og endnu flere 
har været anholdt – og det ud af en be-
folkning på knap 4 millioner.
På et hvilket som helst givet tidspunkt 
(med undtagelse af nogle få år i slut-
ningen af 1990’erne) sidder der mel-

lem 10.000 og 11.400 palæstinensere i 
israelske fængsler, og hver gang der er 
fredsforhandlinger, tales der om fange-
udvekslinger, som regel i målestokken én 
israelsk fange mod flere hundrede eller 
tusinde palæstinensere”. (...)
”Israel eksproprierer palæstinensisk jord 
og ejendom under påberåbelse af statens 
sikkerhed, og på samme måde kan den 
israelske besættelsesmagt tilbageholde 
enhver, under påskud af at vedkom-
mende udgør en fare for staten Israels 
sikkerhed. 
Og i sikkerhedens navn har Israel udstedt 

en række militærforordninger, som også 
tages i anvendelse, det gælder f.eks. den 
militære forordning 938, som betragter 
det som en fjendtlig handling »at støtte 
en fjendtlig organisation ved at holde et 
flag eller lytte til en nationalistisk sang«. 
På denne måde er det muligt at sætte 
rigtig mange i fængsel, herunder også et 
halvt hundrede folkevalgte parlaments-
medlemmer fra Hamas, hvis eneste for-
brydelse er at have stillet op – og blive 
valgt – til det valg, som Vesten insiste-
rede på skulle afholdes”. (...)
”De mange fængslinger og mishand-
linger forårsager traumer både for de 
palæstinensere, der kommer direkte i 
kontakt med de militære fængsler, og for 
dem, der påvirkes af deres usikkerhed 

og måske uvidenhed om deres kæres 
skæbne. Hertil skal føjes det traumatiske 
dagligliv under besættelse, hvad enten 
det er i det lukkede fængsel i Gaza eller 
det mere åbne på Vestbredden. 
»Hele det palæstinensiske folk har brug 
for terapi«, fortalte lederen af en kvinde-
organisation i Ramallah sidste år. Men 
der er ikke megen terapeutisk hjælp at 
hente, og i det kollektive traume kan der 
være en tendens til, at der ikke bliver 
plads til at bearbejde det individuelle 
traume, og det til trods for at den enkel-
tes smerte ikke bliver mindre af, at der 

er tusinder af andre i samme situation i 
fængslet, eller af, at alle kender nogen, 
der har mistet et barn eller en anden 
nærtstående. Så midt i menneskemylde-
ret er der mange mennesker, der inderst 
inde er meget ensomme i deres sorg.
Det er i dette kollektivt påførte traume og 
den deraf afledte vrede og desperation, at 
truslen mod Israels sikkerhed ligger, og 
det kan landet kun beskytte sig imod ad 
politisk og humanitær vej.
Det overordnede formål med at lade 
hele det palæstinensiske samfund være 
påvirket af fængslingerne er, som Rifat 
Odeh Kassis fra Kirkernes Verdensråd 
og Det Internationale Børneråd sagde 
på tribunalet: kontrol, og ikke, som den 
israelske stat påstår: sikkerhed. 
Kontrol for at demoralisere og true det 
palæstinensiske folk, så det vil acceptere 
den besættelse, som der ingen planer 
er om at afslutte. Besættelsesmagten 
sender ifølge Kassis et dobbeltsignal til 
palæstinenserne: 1) modstand er ikke 
alene nyttesløs, men medfører tillige en 
alvorlig straf og 2) Vi palæstinensere er 
ubeskyttede og intet værd. 
Hvis sameksistens i en eller to stater ikke 
skal forblive en utopi i en fortsat blodig 
virkelighed, kunne Danmark og det inter-
nationale samfund med fordel begynde 
med at lægge pres på Israel om at løslade 
eller give alle tilbageholdte palæstinensi-
ske fanger en fair retssag.”

Kronik om Tribunalet bragt i Politiken d. 
18. Februar 2008. ”Når man fængsler et 
folk” kan findes på adressen: http://poli-
tiken.dk/debat/article472730.ece

Forfatterne til kronikken er Paneldelta-
gerne: Bjørn Elmquist, advokat og for-
mand for Dansk Retspolitisk Forening, 
Birgit Lindsnæs, direktør for internatio-
nal afdeling, Institut for Menneskeret-
tigheder, Birgitte Rahbek, kultursociolog, 
forfatter, Bente Rich, børne- og ung-
domspsykiater, Elna Søndergård, cand. 
jur. folkeretsekspert. Det amerikanske 
Universitet i Kairo, Bent Sørensen, 
professor, dr. med. IRCT, Tidl. medlem af 
FN’s Tortur Komité.



Palæstina Nyt  17

DEN DANSKE DEBAT

Israels overgreb i Gaza: Et studie i dobbelt-
moral og kynisme
Palæstina Nyt har tidl. bragt udtalelser fra bl.a. Det Radikale venstre. Nedenfor bringes en udtalelse, som Enhedslistens 
hovedbestyrelse vedtog d 2. feb. 2008:

Israels kollektive afstraffelse af civil-
befolkningen i Gaza i de senere år vil 
sikkert gå over i historien som et af 

de mørkeste kapitler i Vestens “kamp for 
demokrati og mod terror”:

-       I årevis har Vesten accepteret den 
israelske kolonialisme, hvor over1,5 mio. 
palæstinensere har været trængt sammen i 
et af verdens tættest befolkede områder for 
at give plads til israelske bosættelser. 
-       I årevis har Vesten stiltiende accepte-
ret Israels stats-terrorisme med uhæmmede 
bombe- og raketangreb på udvalgte politi-
ske modstandere, ja selv civile demonstra-
tioner. Vestlige reaktioner er altid begræn-
set til læbebekendelser.
-       Som det sidste har vi set, at Israel som 
besættelsesmagt har været villig til at på-
føre Gazas befolkning en regulær humani-
tær krise. Nemlig gennem en total blokade 
af Gaza som led i sin kamp mod Hamas. 
Her bliver befolkningen taget som gidsel i 
en politisk konflikt.
-       Hospitalerne i Gaza er lammet og ude 
af funktion. Konsekvenserne er at syge 

børn og ældre ikke kan blive behandlet og 
flere er døde somfølge deraf. Nødhjælpsor-
ganisationerne er helt afskåret fra at hjælpe 
borgerne i Gaza, hvor en meget stor del af 
Gazas børn i forvejen lider
af underernæring.
-       Dette er ikke kun mod folkeretten, 
men alle elementære retsbegreber, som 
afviser kollektiv afstraffelse. Det bør ikke 
være nogen formildende omstændighed, 
at det er en demokratisk stat, som står bag 
disse overgreb.

Enhedslisten vil have parlamentarisk dele-
gation til Gaza og Rafah. Derfor påhviler 
der alle demokratiske kræfter i de vestlige 
lande et stort ansvar for at der protesteres 
kraftigst muligt. Samt for at afprøve alle 
mulige tiltag for at bryde dette dødvande. 
I forlængelse heraf har det været en meget 
stor opmuntring at se folk i Gaza nedbryde 
muren til Rafah, og i hundredtusindvis 
bryde ud af blokaden. Hvilket har rejst et 
delikat problem for den egyptiske diktator 
Mubarak. Hvis det var politisk muligt, ville 
han hellere end gerne efterkomme Israel og 

USA’s krav om, at Gazas befolkning igen 
spærres effektivt inde. Men det vil give 
ham store problemer med sin egen befolk-
ning. Denne åbning i blokaden mod Gaza 
må efter Enhedslistens opfattelse udnyttes 
effektivt. Evt. til at få den nødhjælp, som 
nu er strandet i Israel, ind i Gaza. Samt at 
få omdirigeret senere nødhjælp direkte ind 
via Rafah.

Enhedslisten opfordrer derfor til, at der 
snarest sendes en dansk parlamentarisk 
delegation til Rafah for at undersøge mu-
ligheden for at lade nødhjælp passere ved 
grænseovergangen ved Rafah mellem Gaza 
og Egypten. Dette måtte gerne udvikle sig 
til et samarbejde med andre internationale 
delegationer, så Gazas befolkning kan få 
fri adgang til al nødhjælp. Dermed håber vi 
også, at vi kan lægge størst mulig pres på 
den egyptiske regering, så den afstår fra at 
bøje dig for det israelske og
amerikanske pres for at genoptage inde-
spærringen af Gazas befolkning.

LANDET RUNDT (NYT FRA ORGANISATIONERNE)

Fællesmøder genoplivet

I 2002 – 2004 samledes en række danske NGO’er til såkaldte 
uformelle fællesmøder vedr. Palæstina. Disse møder er nu 
genoptaget, og der har indtil videre været afholdt to møder. 10 
– 15 organisationer og grupper deltager. 
Interesserede kan henvende sig til RCT på mz@rct.dk 

Kultur-midler til Palæstina
Center for Kultur Udvikling (CKU) har ”Images-festiva-
lerne” som deres hovedaktivitet., men laver også andet. For 
nyligt har man etableret et kulturprogram på godt 7 mill. Kr. 
for Palæstina, som dækker 2008 – 2010. Et af samarbejds-
projekterne bliver en introduktion af Betty Nansens C:ntact 
projekt, som bygger på at inddrage unge med anden etnisk 
baggrund end dansk og fortæller deres historier gennem en 
række medier som bl.a. teater og film. Pilotprojektet lanceres 
i samarbejde mellem Betty Nansen og Al-Kasaba, et teater og 
cinematek, som ligger midt i Ramallah. (Læs mere om CKUs 
arbejde på http://www.dccd.dk/dccd/cku.nsf)

MS støtter unge til Palæstina
Mellemfolkeligt Samvirke administrerer nu en pulje under 
Det Arabiske Inititiv, hvorfra danske NGO’er kan søge om 
støtte til partnerskabsprojekter i Mellemøsten og Nordafrika 
(MENA-regionen) incl. Palæstina. Puljen støtter ungdomspro-
jekter mellem danske organisationer og samarbejdspartnere i 
MENA-regionen. Læs mere på www.ms.dk/sw75208.asp 
Derudover arbejder MS på at kunne udsende unge til frivillige 
ophold i de besatte områder/Palæstina.
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Nyt fra Det Danske Hus i Palæstina
Foreningen for Det Danske Hus i Palæstina (DHIP) er nu klar med det første af tre planlagte delprojekter, og har fået 
finansieringen i hus. Det handler om et kokkeprojekt, en kulinarisk dialog mellem Danmark og Palæstina. Carlo Hansen 
fra bestyrelsen af DHIP skriver her om ideerne bag projektet og arbejdet i foreningen:

To danske og to palæstinensiske 
kokke mødes om konceptet ”at leve 
på en sten”. De fire madeksperter 

kokkererer sammen og udveksler viden og 
erfaring. De følges af et filmhold, og der 
udsendes en kogebog. Arla støtter projektet 
med 120.000 kroner og midlerne er den 
første større bevillingen til arbejde med at 
etablere et dansk hus i Palæstina til dialog 
og mellemfolkelig forståelse
Af det forenklede mediebillede af Palæ-
stina fremgår det ikke, at Palæstina nok har 
det mest veludviklede civilsamfund i den 
arabiske verden. Palæstina er et samfund 
med hundredvis af organisationer, som 
beskæftiger sig med humanitære spørgs-
mål og som har en bred vifte af kulturelt 
orienterede organisationer: Kunst og kultur, 
film, teater, dans, sport og et foreningsliv, 
der beskæftiger sig med emner, vi typisk 
også arbejder med i Danmark. Det forhold 
vil den mellemfolkelige forening DHIP 
forsøge at  bløde op på. 
DHIP står for ”Det Danske Hus i Palæ-

stina”. Som forening har DHIP til formål 
at styrke og udbygge relationerne mellem 
Palæstina og Danmark og fremme den 
faglige udveksling. Konkret er det visio-
nen med tiden - hurtigst muligt - at skabe 
fysiske rammer i Palæstina i form af et hus 
med direktør og personale og funktioner, 
der kendes fra andre ”danske huse” ude 
i verden. Huset vil byde på for eksempel 
udstillinger, foredrag, film og faciliteter 
til kortere studieophold for studerende, 
forskere, journalister, håndværkere, kunst-
nere, lærere og enhver, som vil være med 
til at skabe inspiration og dialog mellem 
danskere og palæstinensere.
Arbejdet i foreningen har i de forløbne år 
været koncentreret om at skaffe etable-
ringskapital og driftsmidler. Det har ikke 
skortet på opmuntring og støtteerklæringer 
fra fonde og foreninger og ministerier, men 
det er foreløbig også alt på pengeområdet. 
Udenrigsminister Per Stig Møller har til en 
start sagt nej til kapitalstøtte med henvis-
ning til den aktuelle spændte situation i de 

palæstinensiske områder, men har meddelt 
foreningen, at han gerne modtager en ny 
ansøgning senere. Men foreløbig altså in-
gen penge. Derfor har foreningen nu ansat 
en professionel fundraiser til systematisk at 
støvsuge markedet for penge til selve huset. 
Medlemmer af DHIPs bestyrelse har været 
i Palæstina for at forelægge projektet for 
Danmarks repræsentation i Ramallah, som 
viste stor interesse for idéen. I forbindelse 
med besøgene i Palæstina sikrede DHIPs 
udsendte repræsentanter også lokal palæ-
stinensisk opbakning til huset fra fremtræ-
dende medlemmer af det palæstinensiske 
samfund. 
Manglende etableringskapital betyder 
imidlertid ikke, at foreningens arbejde lig-
ger stille. Samtidig med at der søges penge 
til huset, er DHIP som nævnt klar med det 
første af tre planlagte delprojekter. De to 
andre delprojekter handler om børnetegnin-
ger og et endnu ikke konkretiseret integra-
tionsfremmende projekt. 

Kvinfo har pulje til kvinde-projek-
ter med Palæstina

En ny pulje støtter projekter, der arbejder for kvinders rettigheder og dialog 
mellem Danmark og Mellemøsten/Nordafrika.

Fra d. 1. december 2007 kan organi-
sationer i det danske civilsamfund 
søge støtte til partnerskabspro-

jekter mellem Danmark og Mellem-
østen/Nordafrika. Aktiviteterne skal 
primært foregå i MENA regionen i et tæt 
samarbejde mellem danske og arabiske 
institutioner/organisationer.

Der kan ansøges om midler til to slags 
projekter:

*  Mindre projekter med et budget op til 
kr. 100.000. Herunder pilotprojekter der 
har til formål at opbygge et partnerskab 

mellem danske og arabiske organisatio-
ner.

*  Større projekter med et budget på mel-
lem 100.000 og 1.000.000 kr.

Læs mere om ansøgningskravene og pul-
jen på http://www.kvinfo.dk/side/865/. El-
ler kontakt venligst Anne Margrethe Ras-
mussen på anne.m.rasmussen@kvinfo.
dk  Puljen er en del af KVINFO’s 
engagement i Det Arabiske Initiativ og 
er en central komponent i det regionale 
program Dialogue and Cooperation on 
Women’s Rights in the Arab Region.

Møde om Palæstina 
og Faglig solidaritet

Jan Mathiesen og Finn Sørensen fra 
3F i København fortalte og viste bil-
leder i Helsingør d. 6. marts 2008. Der 
var dokumentation i ord og billeder 
fra deres rejse på Vestbredden i juni 
2007. Arrangører var 3F Helsingør og  
Dansk-Palæstinensisk Venskabsfor-
ening

Dialog møde på Chri-
stiansborg 

Der blev afholdt dialogmødet mel-
lem bl.a. DPV og New Outlook 
onsdag den 6. februar i Fællessalen på 
Christiansborg. Omkring 147 mødte 
frem til en livlig debat med bla. DPVs 
formand Fathi El Abed, og formanden 
for Dansk israelsk Selskab Otto Rühl. 
Om ca. et halvt år er det planen at 
partnerne skal mødes igen.
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Ann Dasville har i et par år importeret håndmalet 
keramik og andre produkter fra de palæstinesiske 
selvstyreområder, fordi hun gerne vil støtte palæ-

stinenserne i at normalisere deres relationer med resten af 
verden
. 
Desværre har hun ikke længere råd til at fortsætte, men hun 
har fortsat et lager, som hun sælger ud af, hvis du vil gøre 
dig en god handel!
 
Kontakt hende gerne for yderligere oplysninger og læs 
mere på www.palpot.dk
 

Filmen viser billeder man aldrig før 
har set i forbindelse med Israel-
Palæstina konflikten. »Det er cho-

kerende at se, hvor elendigt de har det, 
og hvor forstyrrede børnene er. De lever i 
det værste slum, man kan forestille sig,« 
siger Andreas Monies Bøggild. Larry 
Towell, der kalder det palæstinensiske 
område af Israel for det største udendørs 

fængsel i verden, har da også erklæret, at 
han ikke længere kan beskæftige sig med 
emnet. Det er simpelthen for elendigt til 
at holde ud. Larry Towell har beskæftiget 
sig med Israel-Palæstina konflikten siden 
1993, hvor han vandt første præmien i 
kategorien ‘Daily Life Stories’ ved World 
Press Photo. Det har derfor også været 
et stort arbejde Andreas Monies Bøggild 

kom på, da han skulle få, hvad der i alt 
var mange dages optagelser til at blive til 
en film. 
Andreas Monies Bøggild endte med 
at sende Larry Towell en 10 minutters 
intro, som var klippet sammen uden 
nogen form for kronologi, men hvor 
scener udspiller sig som små nedslag i 
virkeligheden, som den udspiller sig i det 
palæstinensiske område. Larry Towell 
kunne lide, hvad han så, og de klippede 
efterfølgende filmen sammen på 14 dage 
på Towells gård i Canada. Efter filmen 
var færdig var det dog ikke særligt nemt 
at få den afsat. E fleste festivalen ville 
ikke røre ved et så betændt tema som 
Israel-Palæstina konflikten.»Vi var rigtig 
bange for, at den aldrig ville blive vist, 
på grund af filmens indhold. Og vi blev 
også syltet et på gange, før den endelig 
blev optaget i en festival,« siger Andreas 
Monies Bøggild. Men da filmen blev 
optaget gik den altså hele vejen og Larry 
Towell og Andreas Monies Bøggild har 
nu oven på deres pris fået international 
distribution på filmen i USA. Andreas 
Monies Bøggild håber nu på, at også 
DR2 vil tage filmen til sig

Palæstinensisk keramik sælges i Danmark

Pris til dansker for film om Palæstina
Andreas Monies Bøggild er sammen med Magnum-fotografen Larry Towell blevet belønnet med en pris for filmen ‘Indeci-
sive Moments’. De har netop vundet prisen ‘Achievement in Filmmaking for a Dokumentary’ ved New York International 
Independent Film & Video Festival 2007. Det sker for en meget kontroversiel film om livet i Palæstina.
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