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Stort ståhej for 
ingenting

Den samlede verdenspresse og 
de politiske ledelser verden over 
roser Sharon for hans tilbagetræk-
ning fra Gaza. De blændes endnu 
engang af dygtigt israelsk spin og 
glemmer en række vigtige pointer:

1. For Sharon handlede det om 
at få tilbagetrækningen til at 
fremstå som et så stort offer som 
muligt, så der ikke kan blive tale 
om videre tilbagetrækninger fra 
de besatte områder. Sharon har 
en klar interesse i at modstanden 
mod tilbagetrækningen er stor så 
enhver kan se, at Israel har ”strakt 
hånden ud til fred… ”og at det 
herefter er yderst vanskeligt for 
Israel at påbegynde tilbagetræk-
ning fra Vestbredden.
2. Med tilbagetrækningen forsø-
ger Sharon samtidig at provokere 
og ydmyge palæstinenserne og 
deres myndigheder så meget, at de 
efterfølgende interne stridigheder 
blandt palæstinenserne - samt evt. 
angreb mod Israel - kan bruges 
som undskyldning for at nedfryse 
alle videre forhandlinger med 
palæstinenserne.
3. Det eneste som reelt set er 
afgørende for Gaza’s befolknings 
overlevelse er spørgsmålet om 
åbne grænser til omverdenen. 
Dette bekræftes af samtlige 
internationale organisationer i 
regionen og er ikke nogen nyhed. 
Ikke desto mindre er det stadig 
det eneste punkt, hvor Israel ikke 
har givet nogen løfter, hverken til 
palæstinenserne eller til det inter-
nationale samfund, inklusiv USA. 

Søs

Som kustode for Geneve 
konventionerne er Svejts ansvarlig 
for at de lande, som har ratificeret 

konventionerne i fællesskab opfylder en 
række forpligtelser. En af dem er at sikre 
at lande, der overtræder konventionerne, 
bringes til at ordne sine forhold og over-
holde konventionerne.

Som følge af Haag domstolens klare og 
markante udtalelse om muren d. 9. juli 
2004 bad FN’s general forsamling d. 20. 
juli 2004 Svejts om at rådføre sig med 
de ratificerende lande og udarbejde en 
rapport til FN vedr. mulige opfølgninger 
på domstolens udtalelse. Det blev til 
følgende melding fra kustoden d. 15. juli 
2005: 

”Israel opfordres til at love at rive muren 
ned i det tilfælde at trusler mod landet 

sikkerhed skulle mindskes. Det palæsti-
nensiske selvstyre opfordres samtidig 
til at fortsat leve op til sine løfter om at 
forbedre sikkerhedssituationen i Israel 
(…) En officiel meddelelse fra Israel i 
retning af dette (et evt. løfte vedr. frem-
tidig nedrivning, red.) vil hjælpe til at 
mindske den gensidige mistillid, under 
forudsætning af at der samtidig indføres 
totalt stop for nyt bosættelsesbyggeri.”

Efter konsultation med de ratificerende 
lande meldte Svejts endvidere d. 15. 
juli 2005, at der ikke er grundlag for en 
international konference med det sigte 
at sørge for at Israel lever op til sine 
forpligtelser. En sådan konference var 
foreslået som mulig handling fra FN’s 
side i resolutionen af 20. juli 2005.

I sin egenskab af ”kustode” (vogter) for Geneve konventionerne har Svejts d. 15. juli 
2004 påtalt Israels murbyggeri i mildt sagt svage vendinger til FN’s generalforsam-
ling. Svejts og de ratificerende lande mener heller ikke, at der er brug for en konfe-
rence for de stater, som har underskrevet Geneve konventionerne. Man ønsker med 
andre ord fortsat kun at henstille til at Israel overholder konventionerne. 

International lammelse

Apartheid-muren under opførelse ved Qalandiya checkpoint.

(fortsættes på side 9)
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EU og Israel samarbejder
 – en prøvesten på en europæisk udenrigspolitik?

Af Pernille Frahm 
Formand for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

At EU fører en mere aktiv udenrigspolitik, kunne sådan set være meget fornuf-
tigt. I sær fordi EU indtil videre har forsøgt at styrke grundlaget for interna-
tional ret, for ligestilling, demokrati og miljø i sine aftaler med tredjelande og 

regioner.
Associeringsaftalen mellem EU og Israel indeholder således en række bestemmelser, 
der kræver at parterne i aftalen respekterer international ret, og at de konventioner, 
man har underskrevet, overholdes.
Det har været en kilde til undren, at EU aldrig har bekymret sig om Israels manglende 
overholdelse af aftalen, men det, at den eksisterer i denne form betyder, at EU har et 
værktøj, den dag den politiske vilje er til stede.
Men måske er det kun et spørgsmål om tid før EU vælger at fraskrive sig muligheden. 
Forslaget til en ny partnerskabs aftale mellem EU og Israel indeholder således ikke 
disse forpligtelser, samtidigt med, at Israel yderligere begunstiges.
Det giver anledning til en række spørgsmål: Er det fordi Israel har udmærket sig ved 
et særligt engagement i retning af at skabe fred i Mellemøsten? Næppe. Israel har 
indtil videre fortsat sin aggressive fremfærd overfor palæstinenserne.
Er det fordi Israel har udmærket sig ved at vise samarbejdsvilje i forhold til interna-
tionale organisationer? Næppe.
Da chefen for UNWRA Peter Hansens gentagne gange kritiserede Israels inhumane 
optræden i forhold til palæstinenserne, medførte det, at kritikeren blev fjernet – ikke 
den kritisable adfærd. Det kan dårligt betegnes som vilje til at samarbejde med FN.
Derudover nægter Israel fortsat at lade sine kernevåben underkaste inspektion fra 
IAEA. Heller ikke på dette felt er viljen til samarbejde tilstede.
Er det fordi Israel udmærker sig ved i særligt omfang at respektere international ret? 
Næppe. 
Israel holder fortsat den besatte Vestbred, Østjerusalem og Gaza i et jerngreb, og fort-
sætter sine opførelser af bosættelser og boliger til Israelere på palæstinensernes jord 
– nu senest i Østjerusalem.
Muren på den besatte Vestbred er blevet erklæret for ulovlig af den internationale 
domstol i Haag. Israel har nægtet at rette sig efter dommen.
Skal det give nogen som helst mening at have en fælles EU udenrigspolitik, skulle det 
være for at sikre en anden type magtfaktor på den internationale arena: En magtfaktor 
for international ret!
Med planerne om en partnerskabs aftale med Israel, spiller EU primitiv stormagts 
politik og plejer egne og venners interesser uanset ret og uret.
Dermed falder begrundelsen (for at EU skal føre en samlet aktiv udenrigspolitik) til 
jorden. Vi har ikke brug for endnu et gammeldags imperium.

Dette er en uforkortet version af et indlæg bragt i Information den 26. maj 2005

DPV´s formand Pernille Frahm blev i 
foråret 2005 inviteret til et møde med 
den ny israelske ambassadør i Danmark. 
Kort forinden havde samme ambassade 
afvist at deltage i et offentligt møde i 
Ålborg efter det blev dem bekendt, at 

arrangørerne også ønskede at invitere 
DPV´s næstformand Fathi El Abed. 
Denne praksis – at ambassaden ikke 
ønsker at debattere offentligt med DPV 
repræsentanter - har frem til i dag været 
ambassadens foretrukne.  

Ambassade signaler
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Gensyn med Jerusalem
- Israel set med andre øjne

Venskabsforeningen inviterer til spændende foredragsrække i efterår 2005 og 
forår 2006. 
Første foredrag er af tidligere EU parlamentariker og præst, Ulla Sandbæk 

Tirsdag d. 27. september kl. 19.30 i Nørre Alle medborgerhus, 3. sal v. Sankt 
Hans Torv, Nørrebro København

Ulla Sandbæk var indtil slutningen af 1990´erne en god ven af Israel. Før 1967 
krigen studerede hun i Jerusalem, havde en israelsk plejefamilie og engagerede 
sig livligt i kibbutzarbejde m.v. i mange år rejste hun jævnligt til Israel. Først 
i efteråret 2000 begyndte billedet af den israelske stat for alvor at smuldre, da 
hun i forbindelse med sit arbejde i EU besøgte de palæstinensiske områder.

Studiekreds efterår 
2005

I stil med sidste års foredragsrække 
vil Venskabsforeningen igen arrang-
ere en møderække med interessante 
oplægsholdere og emner. Se på www. 
danpal.dk for yderligere oplysninger 
og kom til det første møde d. 27. sep-
tember i Nørre Alle Medborgerhus

Høstrejse med HR-
kvinderne

Human Rights March arrangerer en 
tur til Israel og Palæstina med start d. 
14./15. oktober 2005. Man bestem-
mer selv, om man vil deltage en, to 
eller alle tre uger. Rejsens deltagere 
vil være danske kvinder og gruppen 
planlægger at bo fast i Øst-Jerusa-
lem, men med mulighed for besøg 
med privat overnatning både i Israel 
og Palæstina. Desuden vil gruppen 
deltage i olivenhøsten på marker, som 
landmændene ikke selv kan komme 
ud til, sammen med Rabbinere for Hu-
man Rights, samt i de demonstrationer 
og møder, som finder sted, mens de 
er dernede. Pga. helligdage i Israel er 
det svært at få flybilletter, så der skal 
bestilles hurtigst muligt.   Flybilletten 
koster ca. 3.500 kr. og du skal regne 
med ca. 1.500 - 2000 kr. pr. uge til 
logi, forplejning og transport samt et 
mindre deltagergebyr. 

Man kan læse mere om rejsen på 
www.humanrightsmarch.dk

Sabra og Shatila
Boykot Israel Kampagnen inviterer til mindearrangement for ofrene i Sabra og 
Shatila

To palæstinensiske flygtningelejre – Sabra og Shatila - blev massakreret i Bei-
rut, Libanon d. 15. – 16. september 1982. Mellem 800 og 2000 palæstinensere 
mistede livet. Israels nuværende premierminister Ariel Sharon var dengang 
direkte ansvarlig for massakrerne.

Torsdag den 15. september 2005 kl. 19.30 i Nørre Alle Medborgerhus og på 
Skt. Hans Torv. Program udsendes senere. Se på www.boykotisrael.dk

Reserver datoen - Husk Sabra og Shatila

Boykot Israel Kampagnen
www.boykotisrael.dk
Griffenfeldsgade 41

2200 Kbh. N

Foto: Bjørn Meidell
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Betlehems Venner i Danmark 
og Det Internationale Center i 
Betlehem (ICB) åbner i efteråret 

2005 dørene for den danske kulturuge: 
“Åbne døre i Betlehem – Grundtvig i 
Betlehem”. 

En dansk Kulturuge i Palæstina er 
arrangeret for indbyggerne i Betlehem 
og Det Palæstinensiske Selvstyreområde.  
Men danskere og andre i området, kan 
naturligvis også deltage. Kulturugen har 
kun kunnet realiseres ved generøs støtte 
fra mange sider, især fra det Danske 
Center for Kulturelt samarbejde med 
Udviklingslandene (CKU/DCCD). Og så 
vidt vides er det første gang, at Danmark 
“viser” flaget på denne måde i Det Palæ-
stinensiske Selvstyreområde på Vestbred-
den, hvor Betlehem ligger.

Program for kulturugen. Kulturugen 
åbnes med en kunstudstilling inspireret 

af H.C. Andersen, med kunstneren Ghita 
Beck Svensens arbejder. Kokken Camilla 
Plum serverer dansk buffet. Danseteatret 
Nordenfra holder arbejdende workshops 
med teater, dans, stylter, kunst, der 
foregår i friskolen, hvor også Kolding-
egnens Idrætsefterskole har elever med 
til idrætsaktiviteter. Randers Egnsteater 
viser deres H.C.Andersens forestil-
ling: “Det er ganske vist”. Forfatter og 
tidligere ‘spindoktor’ Niels Krause-Kjær 
viser filmen “Kongekabalen”. Lars Han-
nibal og Michala Petri giver koncert. 
Teatergruppen Nordenfra arrangerer 
lysparade i Betlehem og inviterer til kul-
turugens aktiviteter, og der er dansk aften 
med musik, sang og dans.

Kulturrejse. I forbindelse med kulturu-
gen arrangerer foreningen i Danmark en 
fælles rejse til Israel og Betlehem den 
21- 29. september 2005. Bestyrelsesmed-
lem Knud Jeppesen har tilrettelagt, og er 

selv rejseleder på turen. Knud Jeppesen 
har i mange år boet i Jerusalem hvor han 
har været vicerektor på det Økumeniske 
Center Tantur der ligger tæt ved ‘grænse-
overgangen’ til Betlehem. Unitas Rejser i 
Silkeborg er teknisk arrangør.

Hele kulturugens program samt yder-
ligere oplysninger om rejsen vil kunne 
ses på vor forening: Betlehems-venners 
hjemmeside www.Betlehem-venner.
dk  Yderligere oplysninger kan fås hos 
foreningens formand Claus Helsbøl, tlf. 
7475 5294 E-mail che@km.dk 

Læs om rejsen til Israel/Betlehem 
ligeledes på hjemmesiden eller yderli-
gere oplysninger hos rejseleder Knud 
Jeppesen, tlf. 8627 9933 og e-mail 
ikjeppe@webspeed.dk 
Claus Helsbøl, formand for Betlehems 
Venner

Åbne døre i Betlehem 
     - Grundtvig i Betlehem
Dansk kulturuge i Betlehem 19.-26. september 2005. Fælles dansk grupperejse til festlighederne.

Rift om pladserne på studietur til Libanon

Det overordnede formål med 
rejsen er, at give en bred intro-
duktion til livet som flygtning 

med udgangspunkt i de palæstinensiske 
flygtninges situation i Libanon. Forhåb-
ningen er, at denne viden kan anvendes 
og give endnu bedre kvalitet i arbejdet, 
der hvor deltagerne møder flygtninge 
tilbage i Danmark. Programmet er derfor 
målrettet professionelle og andre, som til 
hverdag møder flygtninge i forskellige 
sammenhænge. Andre med interesse i 
studieturens formål er dog også vel-
komne. 

Det er tydeligt at der blandt professionel-
le indenfor mange sektorer findes en stor 
interesse for at få yderligere viden, om 
den baggrund de palæstinensiske flygt-
ninge der bor i Danmark har. Alle - som 
har meldt sig til turen i 2005 - møder i 

deres hverdag palæstinensiske flygtninge 
og deres efterkommere, hvad enten det er 
som fødende kvinder, børn og unge, trau-
matiserede flygtninge på rehabiliterings-
centre eller mennesker med sindslidelser. 
Allerede efter 1½ måned – og næsten 2 
måneder før sidste tilmeldingsfrist - var 
alle 16 pladser optaget, og der var opret-
tet venteliste!

Deltagerne fra den første studietur til 
Libanon, som blev afviklet i efteråret 
2003, var enige om, at de havde haft et 
overordentlig stort udbytte af turen. De 
var overraskede over at forholdene for 
de palæstinensiske flygtninge, der lever i 
flygtningelejrene i Libanon, stadig var så 
dårlige og at fattigdommen er så domi-
nerende. Mange gav senere udtryk for, 
at oplevelserne i Libanon har givet dem 
en bedre forståelse for og kontakt med 

herboende palæstinensere. 

Med den store interesse for dette års 
tur, er der måske nok interesserede til at 
arrangere endnu en tur til næste år. Så 
hvis du har interesse i sådan en tur, så 
henvend dig til ib1@webspeed.dk eller 
danpal@aarhus.dk. Så opretter vi en liste 
over interesserede, som vil få forhånds-
information, hvis der laves en ny tur. Der 
har også været rejst ønske om, at en ny 
tur planlægges til f.eks. vinterferie eller 
påske. Så det bliver muligt for de mange 
i undervisningssektoren at deltage. Hvis 
det er dit ønske (eller måske også hvis 
det bestemt ikke er) – så lad os det vide, 
hvis du ønsker at blive skrevet op på 
interesselisten. 

Iben Baadsgaard Al-Khalil

Venskabsforening arrangerer for anden gang en studietur til Libanon den 12-22.november 2005. Efter kort tids annoncering er 
turen overtegnet og næste års tur er på tegnebrættet.
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Ny bestyrelse

På generalforsamlingen d. 9. april 2005 valgte medlemmer af Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening en ny bestyrelse. Føl-
gende (set fra venstre) blev valgt: Søs Nissen (sekretær), Søren Rasmussen (kasserer), Maren Rytter, Mai Kaltoft, Pernille Frahm 
(formand), Else Christensen, Anders Fenger, Fathi El Abed (næstformand) og endelig Ulla Lundberg, som ikke er med på billedet.  
Bestyrelsen takkede på foreningens vegne de afgående bestyrelsesmedlemmer Walid al Jamal og Henning Kjeldgaard for deres 
gode og konstruktive indsats i foreningens arbejde. Foto: Henning Kosack.

Palæstina Nyt forsin-
ket

Som følge af en række problemer med 
trykning blev 2. nummer af Palæstina 
Nyt 2005 desværre meget forsinket. Vi 
beklager dette, og opfordrer medlem-
mer – der savner nyt om foreningens 
aktiviteter o.lign. til at følge med på 
vores hjemmeside www.danpal.dk 
eller bliver tilknyttet vores e-mail-
service (se nedenfor). Der er også 
mulighed for at få tilsendt referater af 
bestyrelsesmøderne. Send i så fald en 
mail til danpal@danpal.dk

PMF og FOA indstiller 
støtten

I foråret 2005 blev PMF lagt ind under 
Forbundet af Offentlige Ansatte FOA. 
Dermed mistede DPV vores gode tryk-
kested. PMF og DPV søgte i samarbejde 
at overtale FOA til at videreføre vores 
aftale, men FOA afviste dette først på 
sommeren. 
DPV er derfor nu på udkig efter andre 
trykkemuligheder og gerne nogle gratis 
tilbud.

Husk at melde adres-
seændring

I forbindelse med at regeringen fjer-
nede bladstøtten har Post Danmark 
omlagt en række procedurer. Det 
betyder at vi nu ikke får meddelelser 
om adresseændringer i samme omfang 
som tidligere, når vi udsendte Palæ-
stina Nyt. 
Derfor er det vigtigt at alle medlem-
mer og andre modtagere af Palæstina 
Nyt husker at melde flytning til for-
eningen. Det gøres nemt ved at maile 
til os på danpal@danpal.dk
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Velkommen til Fyn

Venskabsforeningen Danmark Palæ-
stina – der hovedsagligt har medlem-
mer på Fyn og arbejder på samme 
grundlag som DPV - besluttede på 
to hinanden følgende generalforsam-
linger at nedlægge foreningen og fore-
slå medlemmerne at søge optagelse 
i DPV. Beslutningen blev truffet på 
baggrund af sammenfaldet foreninger-
nes formål og for at styrke det danske 
Palæstina arbejde. Ulla Lundberg 
– der var en af stifterne af den fynske 
forening – blev valgt ind i DPV´s 
bestyrelse på generalforsamlingen d. 
9. april 2005.

DPV byder hermed Ulla og de andre 
gode kræfter fra Fyn velkommen.

Farouk Kaddoumi samler Euro-
pæiske palæstinensere

I begyndelsen af juni mødtes repræ-
sentanter for de palæstinensiske 
samfund i Europa i Geneve for at 

diskutere mulighederne for at indkalde til 
et møde i palæstinenserne højeste politi-
ske forsamling (The Palestinian National 
Council, PNC). Eksil-palæstinenserne 
har siden etableringen af det palæstinen-
siske selvstyre i de besatte områder ikke 
været på dagsordenen i diverse forhand-
linger og føler sig oftest misrepræsente-
ret af selvstyrets ledelser. 

På mødet i Geneve var forholdet mellem 
PLO og selvstyret (Palestinian Authority, 
PA) på dagsordenen. Mødets deltagere 
pointerede, at PA forsat er en del af det 
samlede PLO og ikke omvendt. Ifølge 
deltagerne betyder det også at PA ikke 
har ret til udnævne nye ambassadører, 

hvilke er undervejs fra den nye PA uden-
rigsminister Nasser Al Kidwa (tidl. FN 
ambassadør). 

Deltagerne besluttede at sende en fælles 
opfordring til PA om at indkalde til et 
PNC møde. På dette møde ønsker de 
at halvdelen af de stemmeberettigede 
skal være fra de besatte områder og den 
anden halvdel skal være fra eksil sam-
fundene. Mahmoud Issa slog til lyd for 
at eksil samfundene bør tilstræbe at deres 
repræsentanter vælges ved valg og ikke 
udnævnelser.

PNC har siden 1987 kun været samlet 
en enkelt gang i Gaza i slutningen af 
1990erne for at konfirmere en ændring 
af PLO´s charter under Clintons tilstede-
værelse.

Tidligere bestyrelsesmedlem, Mahmoud Issa, deltog i juni 2005 i et forberende møde 
for Den Palæstinensiske Nationalkongres (PNC). 

Møder annonceres via 
E-mail-service

Venskabsforeningens medlemsblad 
”Palæstina Nyt” udkommer nu kun 4 
gange om året og af og til med mange 
måneders mellemrum. Vi opfordrer 
medlemmer - der jævnligt ønsker 
oplysninger om møder, film mv. - til 
at tilmelde sig foreningens e-mail-ser-
vice. Tilmelding sker til foreningens 
e-mail på danpal@danpal.dk Yderli-
gere oplysninger om foreningens virke 
kan fås ved at få tilsendt referater fra 
bestyrelsesmøder. Kontakt i så fald 
formand Pernille Frahm på forenin-
gens mail danpal@danpal.dk

Vedtægterne

Det blev alligevel ikke til nye vedtæg-
ter i DPV efter seneste generalforsam-
ling i april. Det skyldtes at forslag til 
vedtægtsændringer skal være med-
lemmer og bestyrelse i hænde før 1. 
januar det år, hvor de skal behandles. 
Dette krav var ikke opfyldt og i stedet 
nedsatte bestyrelsen en gruppe, der 
skal komme med nye forslag til næste 
års generalforsamling.

§ § §

DPV fortsætter måske støtten til 
PARC 

Vores Danida projekt med PARC 
er ved at være færdigt og der 
er pt. overvejelser og forbere-

delser til at søge Projektrådgivningen 
under Danida om midler til en fortsæt-
telse. Projektrådgivningen administrerer 
mini-puljen under Danida, hvor mindre 

organisationer kan søge støtte til pro-
jekter under en million danske kroner. 
De tidligere DPV – PARC projekter har 
været på mere end 3 mill. kr. I DPV er 
det fortsat Hans Nebel der er ankermand 
på initiativerne i forhold til PARC og 
Danida. 

PARC analyser

Under DPV´s seneste projektsam-
arbejde med PARC havde vi 
et intenst samarbejde med den 

daværende leder af kvindeafdelingen 
Ghada Zughaier. Siden sidst har Ghada 
valgt at fortsætte sit arbejde i PARC som 
PR/politik ansvarlig, og DPV har fra hen-
des hånd modtaget en række interesante 

analyser og kommentarer til aktuelle ud-
viklinger i Palæstina. Brevene (e-mails) 
viser at PARC er en organisation, der er 
yderst aktiv i det politiske liv i Palæstina, 
hvor  hensynet til den palæstinensiske 
landbefolkning eller til kvinders vilkår 
ikke står øverst på PA prioriteringsliste.

DPV overvejer et mini-projekt, der skal fortsætte støtten til kvindegrupperne
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www.alternativenews.org

Anden runde af kommunalvalget 
afsluttet
Anden runde af kommunalvalgene blev gennemført med høj valgdeltagelse. Første 
runde af kommunalvalgene blev afholdt i november 2004, mens tredje runde er plan-
lagt til september 2005. Det udskudte parlamentsvalg skal finde sted i december2005 
og januar 2006.

Anden runde af det palæstinensi-
ske kommunalvalg blev afholdt 
den 5. maj. Der var valg til i alt 

84 kommunal- og landsbyråd. Valgdel-
tagelsen var relativt høj; 86 procent (82 
procent ifølge alternativenews.org) af 
alle stemmeberettigede deltog, hvilket 
vidner om tillid til den demokratiske 
proces trods svære vilkår. 

Ifølge alternativenews.org fik Fatah den 
største andel af stemmerne og kunne 
herefter sætte sig på 56 procent af plad-
serne i rådene. 33 procent gik til Hamas, 
mens de resterende gik til uafhængige 
kandidater, hvoraf mange tilhørte PFLP. 
18 procent af pladserne gik til kvindelige 

kandidater.
Kommunalvalgene må alligevel indtil 
videre ses som en succes for Hamas. Ved 
den første valgrunde i november sidste 
år vandt Hamas et flertal i 13 ud af 26 
kommuner, mens Fatah måtte nøjes med 
10. Ved valget i maj gik 23 kommuner 
til Hamas, mens Fatah sammen med 
andre partier i PLO vandt flertallet i 45 
kommuner. Tallene skal ses i lyset af 
Hamas´ rolle som udfordrer til det mere 
etablerede Fatah, men også i forhold til 
at Hamas er en ny deltager i den demo-
kratiske proces.

Kilde: PARC og alternativenews.org

”Transfer”

Når røgsløret fra Gaza- tilbagetræk-
ningen har lagt sig, bliver det klart, at 
der i disse år foregår en velplanlagt 
gradvis forflyttelse (transfer) af palæ-
stinensere fra Vestbredden.

Normalt forbindes ”transfer” med 
billeder af lastbiler, der i ly af natten 
dumper tusindvis af palæstinensiske 
af landsbybeboere på den anden side 
af grænserne, som det skete i 1948. 
Det er ikke til at sige hvilken form for 
transfer, der er den mest grusomme. 
Omkring 400.000 – ca. halvdelen af 
det antal som flygtede i 1948, står nu 
over for udsigter til endnu en ”frivil-
lig” transfer/forflyttelse internt på 
Vestbredden - fra deres landsbyer til 
interne lejre eller anden form for ny 
permanent bosætning. Palæstinen-
sere bliver tvunget til at forlade deres 
landsbyer og hjem fordi muren har 
gjort deres fortsatte liv i hjemmet 
umuligt. 

Refereret/citeret fraTania Reinharts  
”Behind the smoke screen of the 
Gaza pull out”, Electonic Intifada 
19.4.2005Takker nej til samlingsregering

Både Hamas og PFLP har fornuftigt nok takket nej til at deltage i en samlingsrege-
ring med Fatah efter at bevægelsen forhindrede afholdelsen af parlamentsvalget her i 
juli 2005.

Den militante gruppe Hamas afvi-
ste d. 4. juli 2005 en invitation 
fra Mahmoud Abbas om at slutte 

sig til den palæstinensiske regering. Det 
samme gjorde PFLP tidligere på som-
meren og dermed er der ingen udsigt at 
en samlingsregering bliver en realitet før 
valget.

Abbas tilbød efter sigende de palæstinen-
siske fraktioner/partier en plads i hans 
regering for at sikre ordnede forhold 
under evakueringen af israelske bosæt-
telser fra Gaza, der skal begynde midt i 
august. PFLP begrundede deres afslag 
med, at det demokratisk set vil være mest 
naturligt at danne ny regering efter et 
landsdækkende valg til parlamentet.

Palæstinenserne har en lang og kritisabel 
tradition for at undgå valg til diverse 
forsamlinger og i stedet at sammensætte 
”nye” lederskaber ved interne aftaler og 

kvotefordelinger partierne imellem. Det 
sidste års valg til kommunerne og præ-
sidentposten har været en god udvikling, 
hvor der er forsøgt gjort op med denne 
tradition. Hvis Hamas og PFLP havde 
accepteret at deltage i en samlingsrege-
ring, ville det gøre det muligt for Fatah 
(og gamle pampere fra andre partier) at 
fortsætte deres praksis med at forhindre 
demokratiske valg. Det er derfor gan-
ske fornuftigt at de to partier har afvist 
deltagelse. 

Med oplysninger fra Politiken d. 5. juli 
2005
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Israelsk gestus

Den israelske regering meddelte d. 
23. juni 2005, at den har genoptaget 
de målrettede drab på palæstinensiske 
militante. 

Første angreb i fire måneder fandt 
sted samme dag, som Sharon mødte 
Abu Mazen (Abbas) for første gang 
siden Abbas indtog præsidentposten i 
begyndelsen af 2005.
Den israelske minister for intern sik-
kerhed, Gideon Ezra bekræftede d. 22. 
juni, at Israel havde udført et mislyk-
ket missilangreb mod islamiske mili-
tante i en landsby i det nordlige Gaza. 
Angrebet fandt sted samme dag, som 
Sharon mødte Abu Mazen (Mahmoud 
Abbas). Israel lagde ‘målrettede drab’ 
på militante palæstinensere på hylden 
i februar 2005 efter at palæstinenserne 
indbyrdes havde enedes om en midler-
tidig våbenhvile. 

Refereret fra Politiken23. juni 2005

Tyskland og Irak har ansvar, 
men ikke Israel 
Israel befrier sig selv for ansvar, og forhindrer nu palæstinensere i at anlægge men-
neskeretslige erstatningssager ved israelske domstole. Israelske statsborgere og 
virksomheder har til gengæld fået store erstatninger via USA og FN for ødelæggelser 
som følge af Scudmissilerne. i 1990/1.

Den 27. juli 2005 vedtog Knesset 
et lovtillæg, som vil forhindre 
størstedelen af palæstinenserne i 

at anlægge erstatningssager ved israel-
ske domstole, hvis deres menneskeret-
tigheder er blevet krænket. Lovtillæget 
vil gælde med  tilbagevirkende kraft og 
betyder at Israel fralægger sig alt ansvar 
for skader påført af israelske soldater 
eller institutioner fra 2000 og frem til 
i dag. Palæstinensere vil herefter ikke 
kunne få erstatning for skader undtaget 
i trafikulykker og ved fysisk overlast 
under fængselsophold.

Den israelske menneskeretsorganisa-
tion B’Tselem mener, at vedtagelsen af 
lovforslaget er en voldsom begræns-
ning af palæstinenseres retsmidler mod 
krænkelser af fundamentale rettigheder. 
Human Rights Watch i USA påpeger at 
vedtagelsen er i strid med international 
lov og betyde at Israel ikke lever op til 
sine internationale forpligtelser. 

Mens Israel således befrier sig selv for 
ubehagelige erstatningssager, modtager 

landet til gengæld fortsat diverse krigs-
skadeerstatninger fra Tyskland og senest 
fra Irak. I 2001 udbetaltes første portion 
af i mere end 300 mill. kr. som Israel har 
fået i erstatning for ødelæggelserne som 
følge af de 39 irakiske Scud missiler, 
der ramte Israel under den første Golf-
krig i 1991. Den israelske turistbranche 
og andre brancher har derudover fået 
godt 150 mill. kr. for tabte fortjenester 
under denne krig. Tyskland har desuden i 
2000/2001 foræret Israel tre undervands-
både som erstatning for tyske firmaers 
salg til irakisk, kemisk bombe produk-
tion.

Refereret fra www.noedhjaelp.dk, www.
electroniciraq.net, www.ujc.org og www.
wrmea.com/archives/December_2003

Læs den israelske regerings forslag på 
http://www.knesset.gov.il/laws/data/bil-
lallold/3173/3173_all.html
Læs mere om konsekvenserne af 
forslaget på http://hrw.org/english/
docs/2005/06/24/israb11223.htm

Den Jødiske National 
Fond køber jord på 
Vestbredden

Et selskab ved navn Himnuta, der er 
en del af den halv-statslige Jødiske 
National Fond (Jewish National Fund) 
har købt mere end titusinde dunams 
jord tæt ved den grønne linie på 
Vestbredden ved hjælp at midler fra 
den israelske stat og fra World Zionist 
Organisation. En række danske Israel-
venlige foreninger støtter den Jødiske 
National Fond. Støtter danskere her-
med ulovlig virksomhed? – en ulovlig 
besættelsesmagts ulovlige tilegnelse 
af besat jord?

Kilde: Foundation for Middle East 
Peace, Report on Israeli Settlement 
May - June 2005.    

Ødelæggelser i Gaza
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www.electronicintifada.net 

Intet pres fra USA

Udgifter til bosættelsesbyggeri mod-
regnes ikke længere i Israel støtten.

I modsætning til foregående år har den 
amerikanske regering ifølge Human 
Rights Watch (i USA) ikke modreg-
net de israelske udgifter til byggeri i 
bosættelserne i de årlige låne garantier 
til Israel i 2004. I forbindelse med 
Sharons besøg i Washington opfor-
drede Human Rights Watch  Bush til 
at give Israel et klart signal om, at 
man ikke accepterer fortsat byggeri i 
de besatte områder. 

Refereret fra http://hrw.org/english/
docs/2005/04/11/isrlpa10462.htm  d. 
11. april 2005

Israel indlemmer store bosættel-
ser 
Mandag den 4. april informerede Ariel Sharon det israelske parlament om, at han vil 
fremskynde opførelsen af tusinder af boliger for at lade en af de største jødiske bosæt-
telser på Vestbredden, Ma’ale Adumim, vokse sammen med Jerusalem. 

Beslutningen om at lade Ma’ale 
Adumim – der ligger på vejen 
til Jerico - vokse sammen med 

Jerusalem kommer på trods af USA’s 
udtrykte bekymring for, at en sammen-
voksning vil gøre det umuligt at oprette 
en levedygtig palæstinensisk stat. Hvis 
Maale Adumim vokser sammen med 
Jerusalem, vil det afskære forbindelsen 
mellem de palæstinensiske byer syd for 
Jerusalem fra byerne nord for Jerusalem. 
I USA sagde en talsmand for Det Hvide 
Hus, at USA fortsat er modstandere af 
enhver udvidelse af bosættelserne.

Beslutningen om at lade sikkerhedsbar-
rieren indlemme både Ma’ale Adumim 
og endnu en stor bosættelse, Gush Etzion 
nær Bethlehem, på den israelske side af 

barrieren, blev offentliggjort af den isra-
elske regering tilbage i marts 2005. 
Planerne for udbygningen af området er 
imidlertid meget ældre og blev påbe-
gyndt af tidl. ministerpræsident Yitshak 
Rabin under fredsprocessen umiddelbart 
efter indgåelsen af Olso-fredsaftalen . 
Samtlige israelske regeringer har siden 
arbejdet med planerne og palæstinen-
serne har tabt en række retssager om 
planerne ved Israels højesteret. Området 
er for nyligt bebygget med et par stats-
lige institutioner og privat boligbyggeri 
forventes at påbegynde i 2007.

Kilde: Foundation for Middle East 
Peace, Report on Israeli Settlement May 
- June 2005.

Der er tidligere blevet afholdt 2 konfe-
rencer om Israel/Palæstina for de ratifi-
cerende stater til Geneve Konventionen 
henholdsvis i 1999 og i 2001. Konfe-
rencen i 1999 var den første nogensinde 
i Konventionens historie og fandt sted 
samtidig med at Konventionen fejrede sit 
50 år jubilæum. Konferencen var blevet 
foreslået af gentagne FN resolutioner fra 
1997 til 1999.

Begge konferencer – den i 1999 og den 
i 2001 - endte med et magert resultat 
i form af kortfattede erklæringer, der 
bekræftede Geneve Konventionens 
gyldighed i alle de besatte områder. Det 
lykkedes således ikke at blive enige om 
konkrete initiativer hvormed staterne 
kan medvirke til at sikre en håndhævelse 
af Konventionens bestemmelser i Israel 
og de besatte områder. Dette var el-
lers udtrykkeligt ønsket fra FN’s side, i 
erkendelse af at utallige henstillinger til 

Israel om at overholde Konventionens 
bestemmelser er blevet siddet overhørigt 
af Israel siden besættelsens start i 1967.  

Konferencen i 1999 varede 15 minutter. 
Efter sigende fordi alle centrale aktø-
rer/parter dvs. både USA, EU samt de 
palæstinensiske selvstyremyndigheder 
til sidst enedes om at aflyse den videre 
konference, idet man ikke ville risikere 
at forstyrre de nye fredsmuligheder som 
just var opstået efter at Arbejderpartiet v. 
Ehud Barak var blevet valgt som Israels 
regeringsparti i 1999. Man ville give 
”freden en chance”, som det blev for-
muleret. Amnesty havde dengang denne 
tørre kommentar til det korte møde: 

“Det er skæbnens ironi, at der på 50 
årsdagen for Geneve Konventionernes 
vedtagelse arrangeres en international 
konference med det formål at belyse 
folks vilkår i de besatte områder - og 
at dette møde så kun varer 10 minutter. 

Dagen i dag står som et skandaløst minde 
om tabte muligheder for at genoprette 
tilliden til international humanitær lov”. 
(DPV’s oversættelse). (Amnesty presse-
meddelelse 15. juli 1999)

Konferencen i 2001 blev om muligt 
endnu mere absurd, idet konferencen 
igen kun enedes om en henstilling til 
Israel. Konferencen fandt dengang sted 
mens gentagne israelske militære offensi-
ver bombede de palæstinensiske områder 
efter at den anden Intifada var brudt ud i 
september 2000.  Det noble ønske om at 
give freden en chance var tydeligvis ikke 
blevet hørt af hverken Barak eller hans 
efterfølger Ariel Sharon.

Søs

Refereret fra Haaretz d. 16. juli 2005 og 
Reuters d. 15. juli 2005

(fortsat fra side 1)
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”USA har altid været imod jødisk bosæt-
telse - lad os sigehelt tilbage fra 1968. 
USA var imod jødisk bosættelse i Golan 
højderne og USA var imod jødisk bosæt-
telse i Judæa og Samaria (den sydlige og 
nordlige Vestbred, red.). USA har ikke 
ændret sin position på dette spørgsmål. 

Gennem alle disse år har Israel set det 
som afgørende at få fodfæste i strate-
gisk vigtige områder i Judæa og Sama-
ria. Men selv vedr. disse vigtige sager 
– hvor der ikke er enighed – mener jeg at 
forholdet (mellem USA og Israel) – og 

specielt det forhold som jeg har etableret 
– har givet os mulighed for at ordne alle 
sagerne”. (DPV´s oversættelse)

Kilde: Foundation for Middle East 
Peace, Report on Israeli Settlement May 
- June 2005.    

Ma’ale Adumim – en bosættelse fylder 30 år
Den blev etableret som en ”arbejdslejr” med plads til 22 familier. Siden er befolkningstallet vokset til næsten 30.000 og med sin 
størrelse, sit befolkningstal og sin strategiske beliggenhed indtager Ma’ale Adumim nu en nøgleposition for den israelske besæt-
telsesmagt.

Den israelske bosætterbevægelse 
er en succes og Ma’ale Adumim 
er et af dens flagskibe. Selve 

størrelsen er imponerende; bosættelsen 
strækker sig over et areal på 62 km2 og 
befolkningstallet nærmer sig de 30.000. 
Da bosættelsen i 1975 blev etableret af 
den nystartede nationalistisk-religiøse 
bevægelse, Gush Emunim, bestod den 
af blot 22 familier samlet i en såkaldt 
arbejdslejr. Arbejderparti-regeringen 
anerkendte hverken Gush Emunim eller 
bosættelsen, men accepterede stiltiende.
Da Menachem Begin’s Likud regering 
kom til magten i 1977 ændrede situa-
tionen sig imidlertid. Ma’ale Adumim’s 
status ændrede sig langsomt fra tålt 
bosættelse til ”legal” bebyggelse. Sam-
tidig eksproprierede staten et stort areal 
rundt om bosættelsen, kaldet E-1, hvilket 
gjorde plads for udvidelser. 
Herefter tog udviklingen fart og i 1992, 
da befolkningstallet nåede op på 15.000, 
erklærede israelerne Ma’ale Adumim for 
den første ”storby” på Vestbredden. Gen-
nem midten af halvfemserne arbejdede 
forskellige israelske myndigheder på de-
taljerede planer for udvidelse af bebyg-
gelsen og forbedring af infrastrukturen i 
området. Den konstante og rundhåndede 
støtte fra begge de dominerende partier 
vidner om, i hvilken grad bosættelserne 
var blevet et nationalt anliggende for 
Israel.

Og det er ingen tilfældighed, at Ma’ale 

Adumim er blevet 
så højt prioriteret. 
Med sin beliggen-
hed på en bakketop 
med udsyn over 
både Jerusalem og 
Allenby Broen til 
Jordan er bosæt-
telsen særdeles 
strategisk placeret. 
Udbygningen af 
Ma’ale Adumim  
– som Meron Ben-
venisti (*) formule-
rede det – ”skaber 
jødisk territorial 
sammenhæng fra 
indfaldsvejene til 
Jeriko til kystsletten”.  Den vil endvidere 
”uigenkaldeligt adskille den nordlige del 
af Vestbredden fra den sydlige, hvorved 
man vil kvæle de 50.000 palæstinensere, 
som bor i dens nærhed” ved at afskære 
dem fra adgang til jord. En sådan opsplit-
ning af Vestbredden vil naturligvis også 
effektivt kvæle ethvert forsøg på at få en 
palæstinensisk stat til at fungere. 

På trods af international kritik trives 
Ma’ale Adumim og andre bosættelser 
på Vestbredden. Kun et massivt pres fra 
U.S.A. vil kunne standse udviklingen 
og det er der næppe udsigt til. Selvom 
U.S.A. officielt kritiserer bosættelses-
politikken, gør man ikke noget for at 
stoppe den igangværende udvikling. Som 

Sharon formulerede det i april i år: ”Selv 
på disse punkter, hvor vi ikke forstår 
hinanden, mener jeg, at forholdet – i 
hvert fald det forhold, som jeg har været 
med til at skabe – har gjort os i stand til 
at finde måder hvorpå vi kan behandle 
alle emner.”

* Meron Benvenisti var i 1970´erne 
viceborgmester i Jerusalem og er siden 
blevet en skarp kritiker af Israels besæt-
telsespolitik.

Af Else Christensen, DPV. 
Kilde: Foundation for Middle East Peace

Sharon om USA og bosættelserne
Sharon er ikke så bekymret over de amerikanske udmeldinger ved bosættelsesbyggeriet. I et interview til den israelske avis Jerusa-
lem Post 22. april, sagde Sharon:



Palæstina Nyt  11

MENNESKERETTIGHEDER

Lad palæstinenserne leve…
   - så de ikke bliver vores fjender
Forholdene ved de israelske checkpoints på Vestbredden er blevet værre, siger ny rapport fra israelsk menneskeretsgruppe 

Machsom Watch (som betyder 
noget i retning af checkpoint 
– overvågning) er en mindre 

israelsk menneskeretsorganisation, hvis 
medlemmer - 400 mødre og bedstemødre 
til soldater – overvåger den barske virke-
lighed ved israelske checkpoints og vej-
spærringer. Observationerne er nu samlet 
i en rapport, som Machsom Watch udgav 
den 9. juni 2005. Rapporten bygger på 
organisationens seneste cirka 3.000 ob-
servationer ved israelske checkpoints i de 
besatte palæstinensiske områder.

Efter at have observeret checkpoints på 
hele Vestbredden i fire et halvt år kan 
Machsom Watch konstatere, at forholde-
ne er blevet værre. “Mere end en million 
almindelige menneskers liv er lammet 
af den enorme ventetid ved checkpoints. 
Folk kommer for sent på arbejde, i skole 
og på hospitalet. De står i kø i timevis 
uden mulighed for at komme på toilettet 
eller i skygge, mens de venter på at blive 
kaldt frem til undersøgelse. Når de bliver 
kaldt frem, sidder soldaterne bag skud-
sikkert glas, så man er nødt til at råbe for 

at blive hørt. Der er ingen mulighed for 
menneskelig kontakt. 
Ifølge Machsom Watch er vejspær-
ringernes primære formål at give 
bosættere fri passage på bekostning af 
palæstinenserne.”Når kun bosættere kan 
benytte vejene, er der tale om apart-
heid-veje. Vi har sågar set eksempler 
på, at bosættere hjælper soldater med at 
bevogte vejspærringer,” sagde gruppen.

Refereret fra www.noedhjaelp.dk juni 
2005

Mordere går fri i Mellemøstens 
eneste demokrati

Mere end 1600 palæstinensiske civile er gennem de sidste fire år blevet dræbt af de 
israelske sikkerhedsstyrker. Kun knap 5 procent af drabene bliver efterforsket.

Den israelske stat, som ellers 
bryster sig af at være Mellem-
østens eneste demokrati, har det 

ikke så godt med retsprincipperne. Det 
viser en ny rapport fra det anerkendte 
”Human Rights Watch”. Ifølge rapporten 
– der blev offentliggjort 22. juni 2005 
- blev der i perioden 29. september 2000 
til 30. november 2004 dræbt flere end 
1600 palæstinensiske civile, heraf mindst 
500 børn. Kun 74 af drabene er blevet ef-
terforsket. Det svarer til knap 5 procent. 
Kun 2 militærpersoner er blevet dømt for 
uagtsomt manddrab, mens to er blevet 
dømt for med overlæg at have pådraget 
andre alvorlig skade.
 
Ifølge international lov har en stat 
imidlertid pligt til at efterforske drab 
eller alvorlig skade på civile, hvor der 
er åbenlyse beviser på eller troværdige 
påstande om, at drabene eller skaderne er 
i strid med international lov eller hvor de 
er sket i forbindelse med håndhævelse af 
almindelig lov og ikke i forbindelse med 

væbnet konflikt. Reglerne er nedfældet 
i den fjerde Geneve Konvention, som 
Israel har tiltrådt. 

Den manglende vilje til at efterforske 
sagerne skal ses i sammenhæng med, at 
antallet af civile dødsfald og lemlæstelser 
har været stærkt stigende siden udbrud-
det af den såkaldte Al-Aqsa Intifada, 
der begyndte i september 2000. Under 
den første Intifada i 1988-93 blev alle 
drab efterforsket, om end kvaliteten af 
undersøgelserne var af tvivlsom karakter. 
Efter 2000 ændrede israelerne praksis 
til kun at efterforske, hvad de betegner 
som ”exceptionelle tilfælde” af dødsfald, 
med den begrundelse at situationen i de 
besatte områder ”nærmede sig væbnet 
konflikt”. 

Af Else Christensen, DPV. 

Kilde: Human Rights Watch (www.hrw.
org)

Harward hjemmeside 
om IHL

En ny hjemmeside tilknyttet et forsk-
ningsprojekt under “Harward Program 
on Humanitarian Policy and Conflict 
Research” giver præcise juridiske 
analyser og kommentarer til udvik-
lingerne i Palæstina og IHL (Interna-
tional Humanitarian Law). Artiklerne 
gennemgår hvad gældende interna-
tional lov siger om husødelæggelser, 
udgangsforbud, checkpoints mv. og 
der er links til relevante rapporter, FN 
resolutioner og kendelser fra den isra-
elske højesteret. Hjemmesiden er kort 
sagt en guldgrube af kildemateriale for 
dem, der ønsker præcise oplysninger.

Læs mere på www.ihlresearch.org/opt

Haag – eet år efter

I juli sidste år erklærede den interna-
tionale domstol i Haag den israelske 
apartheid mur ulovlig. Muren krænker 
international ret og palæstinensernes 
ret til selvbestemmelse, hed det i dom-
men.  Domstolen henstillede til Israel 
at rive muren ned. Israel har valgt ikke 
at efterkomme henstillingen. Den isra-
elske højesteret ventes at snart at give 
sit samlede svar på Haag domstolens 
udtalelse, men har i mellemtiden givet 
mange kendelser, der har tilladt det 
forsatte byggeri af muren.

 …når bare de dræber palæstinensere
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EU udfordres

EU´s manglende handling i forhold til 
Israels overtrædelser af menneskeret-
tigheder er på vej til at blive genstand 
for retssager i England.

På vegne af den britiske organisation 
War on Want og palæstinensiske ofre 
har engelske advokater nu bedt EU 
samt den britiske regering om at udle-
vere beviser for at man søgt at forhin-
dre fortsatte israelske overtrædelser 
af menneskerettighederne. I første om-
gang har advokaterne bedt EU samt 
regeringen om at udlevere al skriftlig 
dokumentation incl. mødereferater for 
at se om EU´s faktiske kommunika-
tion med Israel rent faktisk også lever 
op til EU´s kritiske deklarationer.

Refereret fra Electronic Intifada d. 20. 
juli 2005

EU siger ét – og gør noget andet…

I maj 2005 udgav Euro-Mediterranean 
Human Rights Network – der har til 
huse i København – en rapport der 

analyserer EU´s forhold til Israel. Rap-
porten - som er godt dokumenteret og 
udarbejdet af juridiske eksperter - kon-
kludere kort og godt:

Israel bryder international lov samt 
de aftaler som er indgået mellem Is-
rael og EU. EU har gentagne gange 
valgt ikke at gøre noget for at rette 
op på denne situation.
Der er et påfaldende misforhold mel-
lem EU´s deklarationer vedr. Israel 
på den ene side og de konkrete ind-
gåede kontrakter samt det i praksis 
udførte diplomatiske arbejde på den 
anden side.
Ved en sådan praksis har EU 
muligvis faciliteret Israels brud på 

1.

2.

3.

menneskerettighederne. Hvis EU til-
lader disse fortsatte overtrædelser af 
aftaler mellem EU og Israel, handler 
EU i strid  med både EU´egne love 
og i strid med international lov.

Rapporten giver herefter en lang række 
eksempler der argumenterer for disse 
konklusioner. Selvom rapporten er kom-
pliceret læsning, kan den varmt anbefa-
les, som et kerne-dokument for de, som 
ønsker kvalificeret dokumentation vedr. 
Israel og EU. 

Rapporten har titlen “ A Human Rights 
Review on the EU and Israel – Rela-
ting Commitments to Actions” og kan 
bestilles på Euro-Mediterranean Human 
Rights Network på tlf. 45 32 69 89 10 el-
ler på email: info@euromedrights.net

Efter halvandet års forhandlinger 
underskrev Israel og EU i decem-
ber 2004 en ny handlingsplan, der 

skal bane vejen for Israels gradvise inte-
gration i EU via det såkaldte naboskabs-

program. Aftalen gælder en tidsramme 
på tre år og betegnes som den vigtigste 
aftale mellem Israel og EU siden As-
socieringsaftalen af 1995. Aftalen giver 
Israel adgang til en række støtteprogram-

mer i EU regi og udvider mulighederne 
for handel betydeligt. 

Kilde: Jerusalem Post 9. december 2004

FN-forbundet hilser det vel-
komment, at Israel nu er 
i gang med at trække sine 

8.000 bosættere ud af Gaza-striben. 
Deres tilstedeværelse er, som også fast-
slået af FN’s Sikkerhedsråd, i strid med 
international lov (4. Geneve-konvention) 
og har i øvrigt skabt enorme problemer 
for den stedlige befolkning.
Den aktuelle tilbagetrækning af 
bosættere udgør imidlertid under 2 
procent af samtlige israelske bosættelser 
i Gaza, Vestbredden, Østjerusalem og 
Golan, idet over 400.000 andre bosættere 
gennem 30 år er blevet bosat i strid med 
international lov. 

Bosættelsespolitikken på de besatte 
området er, også af FN’s Sikkerhedsråd, 
blevet betegnet som en afgørende forhin-
dring for at nå fredelige løsninger med 
respekt for internationale grænser.
Det er FN’s Sikkerhedsråds opgave 
at sikre, at international lov respekte-
res, og FN-forbundet opfordrer derfor 
kraftigt til, at Danmark som medlem af 
Sikkerhedsrådet insisterer på, at tilba-
getrækningen fra Gaza hurtigt følges op 
med tilbagetrækning fra de andre besatte 
områder. 
Sikkerhedsrådet må klart afvise ønsker 
fra Israel, og til dels USA, om at store 
bosætterområder, herunder samtlige i 

Østjerusalem, kan blive en del af et større 
Israel – medmindre den palæstinensiske 
ledelse bakker op om dette som en del af 
en samlet løsning.
Det er et helt centralt princip i FN’s 
arbejde for fred og sikkerhed, at grænser 
ikke må ændres med magt, uanset om 
denne magt manifesterer sig militært, 
gennem bosættelser eller ved opførelsen 
af en ulovlig mur. FN-forbundet opfor-
drer kraftigt den danske regering og FN’s 
Sikkerhedsråd til at holde fast i dette 
princip.
I Gaza må Israel, det palæstinensiske 
selvstyre, FN og det internationale 

DEN DANSKE DEBAT

Tilbagetrækning af bosættere fra Gaza 
– et positivt, men meget lille skridt.

Udtalelse fra FN-forbundet

Ny EU-Israel handlingsplan

(Fortsættes side 13)
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Åbent brev til Bush
Tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft, skrev bl.a. nedenstående i et åbent brev 
til USA’s præsident.

Måske kunne det have været 
anderledes, hvis Deres rege-
ring, hr. præsident, først havde 

brugt USA’s enorme magt på at vride 
armen om på Sharonregeringen i Israel 
og insistere på stop for besættelse og 
bosættelser og oprettelse af en levedygtig 
Palæstinastat. Så havde man et grundlag 
for at tale til den arabiske nation som en 
ven. Så kunne man have sat sig på den 

moralsk høje hest og overbevise mange 
flere om, at der var gode hensigter bag 
ønsket om at komme af med Saddam. 
Men USA har i stedet styrket den arabi-
ske mistro ved år efter år at holde hånden 
over Sharon, uanset hvor konsekvent han 
har fortsat undertrykkelsen af palæstinen-
serne og modarbejdet fredsplanerne.

Klippet fra Politiken d. 4. juli 2005

Israel og Bilkalogik

Dan Haarder, dansk tilhænger af 
israelsk ekspansionspolitik, hæv-
der (Pol. 12.6.), at det er logisk, 

at Israels grænser skal udvides, og at en 
fuldstændig tilbagevenden til 1967-græn-
sen ikke kan lade sig gøre. DH argumen-
ter for, at »ingen ved sine fulde fem« kan 
forvente, at Israel vil opgive dele af det 
besatte Østjerusalem, da disse bosættel-
ser nu er en integreret del af byen. Med 
risiko for at blive beskyldt for udfald i 
hjernefunktion, vil jeg gerne erklære mig 
lodret uenig. 

Man skal ikke belønnes for at bære sig 

ulovligt ad. Det næste bliver vel, at DH 
hævder, at Muren skal blive liggende og 
skal danne grænsen, nu da den er bygget 
og for besværlig at rive ned. Og at pa-
læstinensiske flygtninge ikke må vende 
hjem, fordi deres hjem for længst enten 
er ødelagt eller overtaget af jøder. Det er 
trist, at DH synes, at lov og ret er mindre 
vigtigt end hensyntagen til stærke folks 
ønsker. Jeg må dog erkende, at han i tan-
kegangen har medvind fra Bilka-sagen, 
men er det en sag, der bør danne skole?

Af Ole Olsen, Politiken 18. juni 2005,

Tortur er værre end 
terror

Inge Genefke grundlagde det danske 
rehabiliteringscenter mod tortur for 
mere end 30 år siden. I slutningen af 
juli blev hun interviewet i Ekstrabla-
det. På spørgsmålet om hvad der er 
værst: tortur eller terror?, svarede hun:
- Tortur. Det er helt klart, at dér hvor 
man torterer mennesker, skaber man 
terrorisme. Jeg forsvarer ikke terrori-
sterne. Men tingene hænger sammen. 
Fattigdom og mangel på demokrati 
er fundamentet, men når man oveni 
torterer mennesker, så skaber man et 
voldsomt had. Jeg tror ikke, at man 
kan finde en eneste palæstinensisk 
familie, der ikke har oplevet tortur.

Klippet fra Ekstra Bladet 23. juli 2005

Israel-online

Ny pro-israelsk hjemmeside

Nogle husker måske en kronik skri-
bent og debattør Dan Haarder, der for 
et par år siden var fremme i danske 
medier med velargumenterede, men  
pro-israelske holdning til Israel/Palæ-
stina konflikten. Nu er Dan Haarder 
ankermanden bag en ny dansk sproget 
hjemmeside, der i stil forsøger at være 
det pro-israelske modstykke til www.
palæstina-info.dk og www.danpal.dk  
Hjemmesiden er let at læse og et fint 
udtryk for de tanker  og forståelser der 
findes blandt Israels venner. Læs mere 
på www.israel-online.dk

Kulturministerens 
udsyn

(…) Mellemøsten er stadig en ø af 
tyranni. Spredningen af den fanatisme 
og terror, som i dag truer vores civi-
lisation, har ofte rod i udemokratiske 
regimer i Mellemøsten. Derfor er præ-
sident Bush’ vision om et demokratisk 
Mellemøsten af vital betydning. Vi 
så tidligere i år, hvordan valget i Irak 
blev en succes (…).

Uddrag af kommentar af Brian Mik-
kelsen i Jyllandsposten den 4. juli 
2005.

Nødhjælpen frikendt
Folkekirkens Nødhjælp brugte ikke støttekroner fra Udenrigsministeriet til sin kam-
pagne mod Israels “sikkerhedsmur” på Roskilde Festival i 2004.

Det viste en revisionsundersøgelse 
i efteråret 2004, som Udenrigs-
ministeriet bestilte. Den viste, at 

Folkekirkens Nødhjælp i øvrigt forvalter 
Udenrigsministeriets støttekroner på 
betryggende vis. Det oplyser udviklings-

minister Ulla Tørnæs (V) i et svar til 
udenrigsordfører Søren Espersen (DF).

Refereret  fra Kristeligt Dagblad d. 5. 
juli 2005

samfund nu medvirke til, at der sker en 
hurtig normalisering, sådan at Gaza også 
ophører med at være en israelsk omslut-
tet enklave. Gaza kan kun udvikle sig, 
hvis der bliver åben adgang fra havet, fra 
luften og til lands – herunder passérbare 
grænser til Egypten og Israel. 
Desuden skal der gøres en enorm indsats 

for at afhjælpe den udbredte fattigdom 
gennem investering i arbejdspladser og 
infrastruktur. Fremskridt på bl.a. disse 
områder er en forudsætning for, at pa-
læstinenserne i området skal få en tro på 
en fremtid som del af en levedygtig og 
selvstændig palæstinensisk stat.

FN-forbundet
15. august 2005 

(fortsat fra side 12)
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Bag tilbagetrækningen fra Gaza

De sidste jødiske bosættere har 
formentlig nu forladt Gaza. 
Langt om længe. Det er nu 

forståeligt hvis billeder med de fanatiske 
bosættere i slagsmål med de israelske 
soldater og sikkerhedsstyrker på det 
seneste har givet en del den tanke, at det 
må være Ariel Sharons svære skridt hen 
imod en fredelig løsning på Palæstina/Is-
rael konflikten. Men et kig bag facaden 
afslører Sharons real plan. For Sharons 
plan om at rømme Gaza - der kun omfat-
ter 1 procent af det historiske Palæstina 
- er et kunstgreb. 

Rømningen af Gaza er i virkeligheden 
et skalkeskjul for en permanent israelsk 
kontrol af Vestbredden og en egentlig 
indlemmelse af Østjerusalem i Israel. 
Det betyder, at Sharon nu over for hele 
verden kan påstå, at han ikke længere har 
ansvar for de forfærdelige forhold (mas-
siv fattigdom og desperation) til følge 
som de 1.5 millioner palæstinensere i 
Gaza-striben lever under.

I mellemtiden dækker verdenspressen 
den igangværende tilbagetrækning fra 
Gaza samtidig med at den forsøger at 
betegne dette skridt som en ultimativ 
positiv udvikling. Faktum er, at Ariel 
Sharon i al stilhed er i gang med at drive 
palæstinenserne til yderligere fattigdom 
og besættelse ved at fjerne ethvert håb 
om en fremtidig levedygtig palæstinen-
sisk stat.  

Sandheden om tilbagetrækningen fra 
Gaza er, at omtrent 8.500 bosættere bli-
ver fjernet fra Gaza og Vestbredden. Det 
svarer til kun 2 procent af det totale antal 
bosættere, der bor ulovligt i de besatte 
palæstinensiske områder. Til gengæld 
vil der frem mod udgangen af 2005 være 
mere end 30.000 nye bosættere, der vil 
kunne flytte ind - i ligeledes ulovlige 
- bosættelsesenheder på den besatte 
Vestbred herunder Østjerusalem. Det vil 
sige, at få måneder efter den såkaldte 
”disengagement” plan vil flere bosættere 
end nogen sinde før - mere end 400.000 i 
alt - have koloniseret de palæstinensiske 
områder. I den forbindelse har Ariel Sha-

ron gentagne gange citeret fra den fælles 
erklæring med George W. Bush i april 
2004 om Israels ret til at beholde - og 
senere indlemme - de ulovlige bosættel-
seskomplekser på den besatte Vestbred. 

Verdensbanken forudsiger, at fattigdom-
men i Gaza vil stige til 72 procent frem 
til 2006. Ligeledes vil arbejdsløsheden 
øges med 6 procent som følge af Israels 
kontrol af al Gazas samhandel med 
omverdenen. Derudover vil det israelske 
militær fortsat udsætte palæstinenserne 
for restriktive og vilkårlige bevægelses-
muligheder. Og ifølge en israelsk plan 
vil ingen palæstinensisk arbejder være i 
stand til at komme ind i Israel fra 2008.

Sharons kvælertag på Vestbredden, netop 
ved byggeriet af Apartheid Muren der 
adskiller  palæstinenserne fra hinanden, 
har til hensigt at annektere 46 procent 
af Vestbredden. I den forbindelse er det 
værd at nævne og ifølge FN, at 237.000 
palæstinensere vil være fanget mel-
lem Apartheid Muren og den grønne 
linje (grænsen fra 1967). Yderligere 
160.000 vil være afskåret fra deres land 
og marker. Palæstinenserne ender højt 
sandsynligt, mere end nu, med at være 
indhegnet i et kæmpe fængsel på et 
mindre og mindre areal, afskåret fra 
deres familier, skoler, hospitaler, arbejde 
mm. Dette har indtil videre resulteret i en 
situation, der af den israelske akademiker 
Tanya Reinhart betegnes som ”forhold af 
fortvivlelse og atrofi…og bag røgsløret 
af frigørelsen fra Gaza, er en proces af 
langsom og gemt transfer (etnisk udrens-
ning) i gang på Vestbredden. Tusinder 
af indbyggere i byer som Tulkarem og 
Qalqilya har allerede være nødsaget til at 
flytte pga. muren”.    

Jerusalem, det økonomiske og religiøse 
center for palæstinensernes liv, vil om 
kort tid blive afskåret totalt fra resten 
af Vestbredden. I den forbindelse vil 
en israelsk operation under kodenavnet 
”Kirsebærret i Kronen”, inden længe 
medføre, at 88 palæstinensiske huse med 
1000 indbyggere udenfor den gamle 
bydel i ØstJerusalem vil blive revet ned. 

Det er den største enkelte hus  ødelæg-
gelse i Jerusalem siden 1967.

Fordi den såkaldte ”tilbagetræknings 
plan” er et ensidigt israelsk træk fra 
Ariel Sharons side, er enhver forhandling 
med palæstinenserne om nøglepunkter 
udelukket, herunder en reel tilbagetræk-
ning til 1967 grænserne samt flygtninges 
ret til at vende tilbage. Fredprocessen 
er efterhånden anbragt ”i en dybfry-
ser” som Dov Weisglass, Ariel Sharons 
toprådgiver, har beskrevet det for nogle 
måneder siden. Hermed har Israel fået 
sin vilje; nemlig at diktere betingelserne 
af tilbagetrækningen uden nogen form 
for dialog med palæstinenserne.

Efter tilbagetrækningen argumenterer 
Israel, at det ikke skal/vil holdes ansvar-
lig for de 1.4 millioner palæstinensere i 
Gaza-striben. Imidlertid er det ifølge in-
ternational lov et område at betegne som 
besat såfremt besættelsesmagten udøver 
”effektiv styring” over området. Israel vil 
fortsat kontrollere Gazas land-, luft- og 
vandgrænser. Og teksten af tilbagetræk-
ningsplanen understreger det israelske 
militærs ”fundamentale ret” til at bruge 
magt mod palæstinenserne i Gaza så 
længe det er selvforsvar.     

Sharons tilbagetrækningsplan er langt 
fra at være første trin til fred. Det er en 
realisering af Sharons historiske mål med 
at indespærre palæstinenserne i utallige 
usammenhængende bantustans. Derud-
over er Israels - og ikke mindst Sharons 
- ultimative mål at bemægtige sig ØstJe-
rusalem og de mest frugtbare områder 
af Vestbredden. Ved siden af Apartheid 
Muren, kontrolposterne (checkpoints) og 
kun-for-israelere-veje, er målet en fortsat 
udvikling af bosættelserne. Den israelske 
forsvarsminister Shaul Mofaz sagde i 
maj, at ”i virkeligheden så vil bosætterne 
om nogle år kunne sige, at de har hjulpet 
med at etablere staten Israels østlige 
grænser”.

Israelske fredaktivister som Ilan Pappe 
har også advaret om et potentielt stort 

Af Fathi el Abed 
Næstformand for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

(fortsættes side 15)
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Igen forkerte antal

”Der bor 240.000 jødiske bosættere på 
Vestbredden og 8.500 i Gaza blandt i 
alt 3,7 mio. palæstinensere”, skriver 
Lene Frøslev i Berlingske Tidende d. 
23.juli 2005. Dette tal er forkert og 
giver et fordrejet billede af problemer-
nes omfang. Da Jerusalem ligger på 
Vestbredden bør bosætterne i den østlige 
besatte del af byen også medregnes. Det 
korrekte tal for antallet af bosættere på 
Vesbredden er derfor langt højere. Ifølge 
tal fra israelske ministerier (indhentet 
af Foundation for Middle East Peace 
i USA) er der i dag mere end 170.000 
bosættere i Øst Jerusalem. Det bliver 
til 410.000 bosættere på Vestbredden 
– ikke 240.000 .

Vi er ikke israelere

UNDER OVERSKRIFTEN »Vi er 
alle israelere« mener Jyllands-Postens 
lederskribent 26/7, at vi alle er i samme 
båd som israelerne og ligger under for 
meningsløs terror mod uskyldige civile 
ofre og, at dette bør venstrefløjen tage 
ved lære af. Jeg mener tværtimod, at 
højrefløjen burde påtage sig ansvaret, 
for med sin støtte til Israel, Irak-krigen 
og en falden på halen for George W. 
Bush’ Amerika at have medvirket til, 
at den vestlige verden nu oplever en 
lignende trusselssituation som Israel. Vi 
er dog stadig ikke israelere. Den dag vi 
begynder at tage hævn for terroraktioner 
ved kollektivt at straffe hele befolknin-
ger, da risikerer vi at blive fanget ind i 
den samme dødsspiral som Israel har 
bragt sig selv i. Den dag kommer forhå-
bentlig aldrig.

Læserbrev af Morten Bjerrum Jyllands-
Posten 27. juli  2005,

Ikke se – ikke høre
New Outlook og Udsyn mener tilsyneladende ikke at Haag-domstolens udtalelse er 
væsentlig.

Uden sammenligning

Hverdagsliv forvandles til kaos, 
er lederens bud på, hvad terror 
gør ved mennesker. Men hvis 

dette er, hvad terror gør, så må den 
israelske politik over for palæstinen-
serne bestemt også betegnes som terror. 
Denne politik forvandler palæstinen-
sernes hverdag til kaos. I går kørte vi i 
bus langs israelernes såkaldte sikker-
hedsmur. For palæstinenserne betyder 
muren, at de ikke kan bevæge sig frit i 
deres eget land. Børn og voksne bliver 
på grund af muren nødt til at køre lange 
omveje for at komme i skole og på 
arbejde. Og ingen ved, hvornår de kan 

krydse checkpoints’ene, eller hvor lang 
tid de skal vente. Palæstinensiske huse 
få kilometer herfra bliver revet ned, 
fordi de ligger der, hvor muren skal 
bygges uden at de har mulighed for at 
protestere, og uden at de bliver kompen-
seret for tab af ejendom. Hvis dette ikke 
er et hverdagsliv præget af kaos, så ved 
vi ikke, hvad det er! 

Uddrag af læserbrev i Jyllandsposten d. 
30. juli 2005. Af Ditte Tøfting-Kristian-
sen og Gulla Stilling Pedersen på vegne 
af en gruppe KFUM´ere og KFUK´ere 
på rejse i Palæstina.

Den lille dansk jødiske forening 
New Outlook står bag tidsskrif-
tet Udsyn, der i mange år har 

formidlet den israelske venstrefløjs syn 
på udviklingen i Mellemøsten og i de 
seneste år også gode informationer om 
især de danske jøders historie og kultur. 
Bladet er godt og derfor var en skuffelse 
(i nummeret fra foråret 2005) at læse en 
lang artikel om Vestbredden og Gaza ju-
ridiske status uden en eneste henvisning 
til udtalelsen fra FN´s internationale 
domstol i Haag af 9. juli 2004. Artiklen 
konkluderer som det er sædvane for de 
fleste af Israels ukritiske venner, at der 
hersker tvivl om områdernes interna-
tional juridiske status, og der refereres 

til mange af de synspunkter, som Israel 
gennem tiden har frembragt. 

De begrundelser som den højeste inter-
nationale domstol har lagt til grund for 
sin utvetydige udtalelse om områdernes 
status nævnes ikke med ét ord. Dette på 
trods af at både israelske og internatio-
nale menneskerettighedsorganisationer 
fremhæver udtalelsen som en skelsæt-
tende juridisk afgørelse. Dermed virker 
Udsyn og New Outlook som om de (i 
stil med Israel) vil gøre meget for fortsat 
at lade som om domstolens udtalelse 
slet ikke eksisterer. Det samme vil di-
verse vestlige regeringer, men det kunne 
man forvente.

Dansk Palæstinensisk Venskabsfor-
ening opfordrer i den forbindelse den 
danske regering til at implementere den 
internationale domstols afgørelse samt 
ved at støtte indførelse af boykot og 
efterfølgende sanktioner mod Israel. En 
reaktion fra verden samfundet er påkræ-
vet her og nu, hvis endnu en af Sharons 
blodige taktik ikke skal lykkes. 

(fortsat fra side 14)

angreb på palæstinenserne i Gaza 
umiddelbart efter tilbagetrækningen. 
Ligesom så mange gange i Sharons 
karriere vil Sharon ende med at udnytte 
en provokation for at iværksætte et mas-
sivt angreb på Gaza.  I den forbindelse 
kunne man i den israelske avis Haaretz 
den 22 juni læse en udtalelse fra general 
i reserven Eival Giladi og er chef for 
Koordination og Strategi gruppen. 
Giladi truede med, at ”vi kommer højt 
sandsynligt til at bruge våben, der nok 
kommer til at forårsager ufattelig stor 
skade, herunder helikoptere og kampfly 
som højt sandsynligt vil medføre store 

skader på civile”.

Sharons plan om at annektere ØstJeru-
salem samt store dele af Vestbredden 
har været planlagt og i al stilhed iværk-
sat for mere end 20 år siden. Planen er 
nu ved at være tilendebragt. Den skal 
ikke har lov til at blive virkeliggjort. 
Lige netop i denne afgørende, og ikke 
mindst desperate tid, sukker palæstinen-
serne efter en reel international støtte 
ved at få regeringerne verden over til 
at sikre internationale love i konflikten. 
Ikke mindst den internationale domstols 
afgørelse for et år siden om at muren 
er ulovligt samt at ingen må hjælpe, di-
rekte eller indirekte, med dens byggeri. 
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Støtte til ungdomsaktiviteter i 
Deheishe
‘Ibdaa Supporters CPH’ er en nystartet dansk gruppe, der vil støtte fodboldaktiviteter 
blandt børnene i flygtningelejren Deheishe.

‘Ibdaa Supporters CPH’ er en 
gruppe under solidaritets-orga-
nisationen Internationalt Forum. 

Gruppens formål er gennem konkret 
solidaritetsarbejde at sætte fokus på un-
dertrykkelsen af det palæstinensiske folk. 
Gruppens fokus ligger i første omgang på 
den palæstinensiske flygtningelejr Dhei-
sheh i Betlehem, hvor græsrodsprojektet 
‘Ibdaa Culturel Centre’ har hjemme.
Gruppen ønsker at støtte ‘Ibdaa Culturel 
Centre’ økonomisk og politisk. Det første 
projekt gik ud på at gøre det muligt for 
et fodboldhold fra ‘Ibdaa’ at deltage i 
det antiracistiske verdensmesterskab i 
fodbold (Mondiali Antirazzisti), der løbet 
af stabelen fra den 6. til den 10. juli 2005 
i Montecchio i Italien.
På længere sigt vil gruppen arbejde for at 
‘Ibdaa’ kan deltage i sportsturneringer i 

Europa/Danmark, lige som den ønsker at 
danske unge vil opleve livet i Palæstina 
gennem deltagelse i sportsturneringer og 
konkret solidaritetsarbejde. Derudover 
arbejder gruppen for at unge danskere/
europæere på sigt kan blive udvekslings-
frivillige i Dheisheh som fodboldtrænere, 
mediefolk, undervisere og andet - en 
slags kulturelle fredsvagter. International 
tilstedeværelse i Palæstina er med til at 
sikre flygtningene en fredeligere daglig-
dag - dermed får projektet betydning for 
hele befolkningen i flygtningelejren.
Personer og organisationer, der vil støtte 
projektet kan kontakte Nikolaj Jørgensen 
eller Marie Bille i Internationalt Forum, 
Griffenfeldsgade 41, 2200 København N. 
Telefon 3536 1889 www.internationaltfo-
rum.dk - mail: If@internationaltforum.dk

Ny film fra Flindt Pedersen
I maj viste DR2 Jørgen Flindt Pedersens og Jørgen Skibsteds nyeste film om Israel/
Palæstina konflikten – ”Tortur – en tikkende bombe”. Baggrunden for filmen er den 
omfattende internationale diskussion om forhørsmetoder, der er opstået under ”kri-
gen mod terror”

I Israel har man i årevis levet med 
frygten for terror i det civile rum, på 
caféer, diskoteker, supermarkeder og 

i busser, og med diskussionerne for imod 
en gradbøjning af torturbegrebet – ved 
at man skabte udtrykket ”moderat fysisk 
pres”. I 1999 tog Israels højesteret stil-
ling til forhørsmetoderne, som blev kendt 
ulovlige. Alligevel lod man en kattelem 
stå åben, når det drejer sig om såkaldt 
”tikkende bomber”, arrestanter, som man 
formoder besidder en viden, som myn-
dighederne må have fat i, for at forhindre 
terroraktioner.
Filmen skildrer diskussionen i Israel mel-
lem tilhængere og modstandere af denne 
praksis, som er regeringens officielle 
politik. Formanden for parlamentets sik-
kerhedsudvalg, dr. Yuval Steinitz, mener, 
at terroren sætter en demokratisk nation i 
det dilemma, men han mener, at man skal 
veje uskyldige civiles liv højere end den 

smerte, der tilføjes en enkelt potentiel 
terrorist, og at den slags metoder har 
været anvendt af krigsførende til alle 
tider. Lederen af ”Public Committee 
Against Torture”, Hannah Friedman og 
journalisten Gideon Levy kritiserer den 
gældende praksis. De tror ikke på, at 
torturen virker, frembringer korrekte in-
formation, og de er bange for den forråel-
sens glidebane, som samfundet kommer 
på, hvis man forlader modstanden mod 
enhver form for ydmygende behandling 
af fanger.

Rehabiliterings- og Forskningscentret 
for Torturofre er ved at udarbejde et 
undervisningsmateriale, der relateres sig 
til filmen og tænkes anvendes i gymna-
sieskoler, HF mv.. Materialet forventes at 
være færdigt sidst på efteråret 2005

Det danske hus i Pa-
læstina

Den nystartede foreningen til støtte for 
oprettelsen af et dansk hus i Palæstina 
fik en god start her i foråret. På kort 
tid fik man mere end 130 medlemmer 
i støtteforeningen. 
Gruppen af aktive bag initiativet er nu 
klar med en tilhørende hjemmeside 
(fra sidst i august) på  www.dhip.dk  
Nyheder om projektets gennemførelse 
kan herefter læses på denne hjem-
meside.

Netværk får hjemme-
side

I 2004 blev der dannet et netværk af 
palæstinensere i Danmark med det 
formål at medvirke til at forbedre pa-
læstinensernes integration i Danmark.  
Netværket blev til på initiativ fra 
Dansk Flygtningehjælp på baggrund 
af gode erfaringer fra et lign. netværk 
for somaliske flygtninge. 
Det palæstinensiske netværk har 
nu fået en hjemmeside med mange 
interessante oplysninger for Palæstina 
interesserede. 
Se mere på www.palnet.dk.

Nyt hæfte om inte-
gration

Det nyligt etablerede palæstinensiske 
netværk i Danmark har netop udgivet 
hæftet “Vores liv er i Danmark” om 
det Palæstinensiske netværk og dets 
arbejde. 
Hæftet samler de mange gode ideer, 
der kom frem på en konference i ja-
nuar om det palæstinensiske samfund 
i Danmark. 
Det henvender sig til palæstinensere, 
frivillige, integrationsmedarbejdere og 
andre som interesserer sig for danske 
palæstinensere. 
Læs det og bliv inspireret til aktivite-
ter, der kan styrke palæstinensernes 
deltagelse i Danmark.
 
Mere om det palæstinensiske netværk 
på www.palnet.dk 
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Brev til Israels ambassade:

Riv Muren Ned Initiativet (Break down the Wall Initiative in Denmark)
Griffenfeldsgade 41
DK-2200 Copenhagen N

    København, d. 8. juli 2005

Til Israels Ambassade i Danmark
Lundevangsvej 4
2900 Hellerup
Protestbrev: (protest letter)

Stop lukningen af Mas’ha bøndernes passage gennem Apartheidmuren

Riv Muren Ned Initiativet i Danmark protesterer over nye overgreb på palæstinensere i forbindelse med bygningen af 
apartheidmuren som af staten Israel fejlagtigt kaldes en ’forsvarsmur’.

På trods af kendelsen i Den Internationale Domstol i Haag den 9. juli 2004 der erklærede muren illegal og krævede den 
revet ned; og på trods af en kendelse i Ísraels højesteret i juni 2004 der udtalte af bygningen af muren skulle reducere ska-
derne mod palæstinensernes til et minimum, så fortsætter Israel bygningen af muren og  krænkelsen af palæstinensernes 
rettigheder og ødelæggelsen af deres livsgrundlag. Et eksempel er situationen i landsbyen Mas’ha på Vestbredden.

Israelsk militær har besluttet at lukke det eneste ’gate’ gennem hvilket Mas’ha bønderne har adgang til deres jorde, nemlig 
gate nr. 46. Siden starten af bygningen af Muren har bønderne kun haft begrænset adgang gennem Muren, nemlig to gange 
om dagen, kl. 7.00 og kl.13.00 eller når det nu passede soldaterne at komme. Men for godt en uge siden erklærede israelsk 
militær at gate nr. 46 kun var et ”årstidsbestemt gate” og ville blive lukket de næste 6 måneder. Hvis lukningen af gaten 
de næste 6 måneder gennemføres, vil det forhindre bønderne i at høste deres oliven, eftersom olivenhøsten normalt finder 
sted i oktober måned og november. Lukningen af gaten vil endvidere forhindre bønderne i at høste deres grøntsager, pløje 
jorden omkring mandel- og oliventræerne osv.

Bønderne får af militæret at vide at de kan bruge et andet gate, men det er et gate som ligger 11 km borte. Og her skal 
bønderne bruge en tilladelse som de ikke har eller kun vanskeligt vil kunne få.

Kun 1/12 af Mas’ha jord ligger i dag inden for Muren. Og det er udelukkende boliger, huse og gårde, mens al jorden, som 
bønderne dyrker og lever af, ligger på den anden side af Muren!

Riv Muren Ned Initiativet i Danmark protesterer over denne kraftige chikane af de palæstinensiske bønder i forbindelse 
med bygningen af Muren.

Stop chikanen af Mas’ha bønderne – Hold gate nr. 46 åben
Riv Muren Ned – Vi kræver sanktioner mod Israel

Riv Muren Ned Initiativet Danmark

cc. Det Danske Udenrigsministerium og pressen i Danmark og Palæstina
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Musikken blev ”mit våben”
Efter at have brugt timer på vejene, og efter mange forsinkelser på grund af vejspærringer, må den palæstinensiske sangerinde 
Rim Banna ofte gå direkte i gang med sin koncert,- med rodet hår og støvede sko. I artiklen her fortæller hun om sine sange og 
sine holdninger tilden israelske avis Haaretz. Rim Banna har flere gange givet koncert i Danmark bl.a. ved koncerter arrangeret 
af DPV.

Det dejlige landskab fra ørkenen til 
havet, palæstinensisk kultur og historie, 
folklore digte og samtidsdigte omhand-
lende hendes folk, - dette er inspirations-
kilder for Rim Banna - en palæstinensisk 
sangerinde fra Nazareth.
Hun har altid set det som hendes mission 
at udbrede palæstinensiske sange inter-
nationalt, og med det mål for øje, at de 
ikke mister deres oprindelige autencitet. 
Sådan er det stadigvæk, selvom disse mål 
er skubbet lidt i baggrunden, ” fordi de 
sidste 5 år har forårsaget megen ødelæg-
gelse og meget er forandret”
Hun siger:” Jeg har altid videreformidlet  
den palæstinensiske sag og sunget poli-
tiske sange. Jeg voksede op i et sådant 
hjem, - med en mor der altid kæmpede 
imod diskrimination og for menneskeret-
tighederne.
Der var dog ingen kunstneriske restrik-
tioner. Jeg kunne dedikere mig selv til 
musikken. Jeg deltog i palæstinensiske 
festivaler, ligeså meget jeg ville, i relativ 
sikkerhed - og koncentrerede mig om at 
finde en musikstil der samtidig med at 
den var original og uforfalsket palæsti-
nensisk, - samtidig var min egen person-
lige.
”Nu, - siger hun derefter ”har atmosfæ-
ren ændret sig, og jeg føler mig lidt mere 

som en ”kriger” end en musiker.”
I denne ånd vil Rim Banna sammen med 
sit til lejligheden norske band,  synge 
sangene fra hendes nye cd ”the mirrors 
of my soul” ved den 10. musikfestival fra 
Øst Jerusalem
Banna vil optræde - som vanligt - i en 
palæstinensisk traditionel kjole med 
broderier. ”Jeg optræder i en sådan kjole. 
Det giver mig styrke som en dronning på 
en scene”.
I hendes sofa i hjemmet i Nazareth ligger 
puder hun selv har broderet, og et stort 
vægtæppe i smukke farver hænger foran 
et lille vindue.
”Der er intet mere smukt end palæstinen-
sisk broderi. 
Det er der bare ikke, du kan lede over 
hele verden, men intetsteds finder du så 
smukt broderi.”
”Farverne er som ild. - okay vi er nok et 
entusiastisk folk, fulde af energi” griner 
hun.
Hun læste musik i Moskva, på Gnessin 
Musikakademi, og siden hun færdiggjor-
de sine studier i 1991, har hun forfulgt 
en international karriere sammen med en 
medstuderende som hun giftede sig med. 
–  den ukrainske musiker Leonid Alexi-
enko. De indspiller og optræder med mu-
sik de har lavet i fællesskab. De optræder 

overalt i Europa og den 
arabiske verden.
Rim Bannas musik er 
kendt af mange og hun 
har bl.a. vundet den 
palæstinensiske kunst-
nerpris som den eneste 
kvindelige sangerinde 
nogensinde. Hendes mu-
sik har også været brugt 
som filmmusik i bl.a. 
Elia Suleimans ”Arab 
dream” samt i libanesi-
ske og schweiziske film.
Hvordan skete forvand-
lingen fra at være musi-
ker til at være ”forkæm-
per for dit land”?
”Alting skete så hurtigt, 

hurtigere end jeg kunne følge med til. 
Pludselig døde mennesker, og tanksene 
skød i gaden, der var bombardementer og 
blod: Jeg kunne ikke forstå det, er vi lige 
her eller er det Afghanistan?
Som palæstinensisk kvinde måtte jeg 
gøre noget konkret - hjælpe mit folk, 
selv være der og støtte dem, og jeg vidste 
det indebar at jeg måtte optræde i byer 
på Vestbredden med den fare for liv 
der hersker her: Jeg ville at min musik 
skulle høres på trods af kontrolposter og 
soldater. 
På den måde blev musikken en slags 
våben. Det er ærgerligt at jeg skal bruge 
militaristiske symboler som ”kriger” og 
”våben” , men er det ikke hvad vi ser 
overalt omkring os?
Rejsen fra Nazareth til Ramallah, som 
normalt tager godt og vel to timer, er 
pludselig besværliggjort for Rim Banna. 
Ikke desto mindre tog hun turen i be-
gyndelsen af intifadaen i efteråret 2000, 
for at give en udendørskoncert  mens 
helikopterne bombarderede fra oven.
”Vi ville mærke at livet fortsatte på trods, 
siger hus - vi ville bevare kontakten til 
folk og ikke svigte dem i den svære tid 
med tragedier og bombardementer.”
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Vejen ind i Ramallah var ubegribelig 
for hende. ”De udbombede veje bestrøet 
med sten, overgik alt jeg hidtil havde set. 
Det var et kæmpe chok
Lugten af krig i luften, træerne på alleen 
var væk og jeg tror jeg skreg mere end 
jeg sang den dag”
Siden den dag er hun ofte blevet inviteret 
til at afholde koncerter på Vestbred-
den i små landsbyer og i flygtningelejre 
omkring Nablus, Hebron; Ramallah og 
Jenin. 
Hendes fortolkninger af vuggesange 
og hendes børnesange har givet hende 
mange yngre fans. Hun taler entusiastisk 
om børnenes respons ved koncerterne;
”Engang sagde en soldat ved en kontrol-
post at der ikke er børn i flygtningelej-
rene. Men det er der! Og de venter med 
store øjne på at høre og se en koncert. 
For mange af dem er det den første musi-
kalske optræden de oplever i deres liv og 
i Qalandiyah lejren var de eksempelvis 
klædt i det fineste puds. 
Ved musikkens hjælp kan jeg lindre den 
sorg de oplever i deres hverdag og bero-
lige dem en lille smule.
Parret optræder ofte udenlands og Banna 
udnytter disse koncerter til at fortælle lidt 
om Palæstina. Desuden fortæller sangene 
om vores lidelseshistorie.  
Er det en form for protestsange?
”Ja, en form for protestsange, men det er 
ikke propaganda sange.”
På festivalen vil hun bl.a. synge ”Sarah” 
og Fares Odeh” som er sange om palæ-
stinensiske børn der er blevet skudt af de 
israelske sikkerhedsstyrker. ”Carmel of 
my soul” refererer til palæstinensiske og 
israelske politiske fanger i de israelske 
fængsler. 
Det er dem hun har dedikeret sin seneste 
cd til.
”Faktisk er det de individuelle historier i 
disse sange der om noget andet fortæller 
om vores tragiske historie”

”Indtil krigen slutter”
Deres hjem er flersprogligt og multi-
kulturelt. Hun taler med deres børn - en 
12 årig pige og 3 årige tvillinger, - på 
arabisk, og Leonid taler med dem på rus-
sisk. De taler også russisk indbyrdes. 
De har altid børnene med rundt til deres 
koncerter. ”På den måde lærer de at sidde 
og lytte med tålmodighed og de lærer 
folk at kende. De lærer at det omrejsende 
liv er vores families vilkår, siger Rim 
Banna.
”Tvillingernes første tur var dengang de 
var 11 mdr. Vi måtte bære dem ind til 
Hebron hvor vi skulle give koncert”
Hun glemte næsten at tale hebræisk da 
hun læste i Moskva. Det russiske for-
trængte det lidt, siger hun, men nu følger 
jeg op på det igen med hjælp fra min 
datter som lærer hebræisk i skolen.
Har du nogensinde tænkt på at optræde 
for et israelsk publikum på samme måde 
som du optræder for europæere?
”Mener du at jeg bør gør noget sådant? 
Jeg mener at det er et job for israelske 
musiker - det er ikke mit job.
”Jeg er heller ikke sikker på at et israelsk 
publikum vil acceptere en sang der er 
dedikeret de palæstinensiske fanger i 
fængslerne eksempelvis. Desuden vil jeg 
ikke risikere at blive mødt med negative 
ytringer fra publikum.”
Er du nogensinde blevet inviteret til at 
give koncert i en ikke-arabisk by i Israel?
”Ja, for længe siden, og de bad mig om 
først at måtte se teksterne på mine sange, 

oversat til hebræisk. Det minder mere om 
end afhøring end om end koncert, ikke?”
I mellemtiden vedbliver Banna med at 
være en sanger ”på fronten” som hun 
kalder det, og at tilsidesætte musikken 
”for kunstens skyld”
”Efter at have brugt timer på vejene, 
og efter mange forsinkelser på grund af 
vejspærringer, må jeg ofte gå direkte i 
gang med min koncert,- med rodet hår og 
i støvede sko.”
”Det er jo ikke ligefrem en glamourøs 
optræden vel?”

”Så ber jeg publikum om ikke at kigge 
på mig, men lukke øjnene, lytte og synge 
med.”
På spørgsmålet om hvorvidt det er vigtigt 
for hende at vise at professionelle musi-
kere kan og vil synge på en improviseret 
scene i en flygtningelejr i Hebron eller 
med udsigten til skarpskytter på et tagryg 
(faktisk var det en god koncert og mon 
ikke også soldaterne lyttede) svarer hun
”selvom de forbryder sig imod os, vil vi 
ikke stoppe vores kamp, vi vil fortsætte”
Indtil hvornår?
”Indtil krigen er ovre, og besættelsen er 
ovre og indtil det palæstinensiske folk 
har fået deres rettigheder tilbage. Så 
måske vil jeg vende tilbage til at kunne 
være ”musiker””

Af Noam Ben Ze’ev, Tamuz, 21 juli 2005.  
Oversat for DPV fra engelsk af Lisbeth 
Koitz
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