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Bøllen i nabolaget

Den israelske journalist, Gideon 
Levy, fik med disse få ord beskrevet 
Israels krige mod Gaza og Libanon i 
denne sommer:.

”Han findes i alle nabolag, den store 
bølle man ikke må provokere. Bliver 
han fornærmet? Så trækker han 
straks kniven. Spyttes han i ansigtet? 
Så trækker han pistolen. Slår man 
ham? Så trækker han maskingevæ-
ret. Ikke at han ikke har ret til det, 
for han blev jo forulempet. Men 
hvilken reaktion! 
Størst beundring påkalder sig den 
stærke, som forstår at kontrollere 
sin vrede. Desværre ligner Israels 
hær igen nabolagets bølle. En soldat 
bortføres i Gaza? Så må hele Gaza 
betale. Otte soldater dræbes og to 
bortføres i Libanon? Så må hele 
Libanon betale. Et og kun et sprog 
tales i Israel: Magtanvendelsens 
sprog.” 

Uddrag af artikel af journalisten 
Gideon Levy, den israelske avis 
Haaretz ca. 19/ 20.7.2006. Oversat 
og bragt i Information 21.juli 2006 

  

Vildledende og dårlig undskyldning

Danmark mente igen at en re-
solution i Sikkerhedsrådet om 
Palæstina – denne gang om Gaza 

– var ubalanceret, og man undlod derfor 
at stemme for. Men der er selvfølgelig 
mere til denne historie end som så. 
I Politiken d. 15.nov. skrev Udenrigs-
ministeren Per Stig, at resolutionen om 
Gaza/Beit Hanoun, som blev diskuteret i 
FN´s sikkerhedsråd i nov. 2006, var uba-
lanceret og uklar. Den introducerede nye 
forslag om en international observatør-
styrke og en anden mekanisme til løsning 
af den aktuelle krisesituation – begge 
forslag som ikke var diskuteret tidligere 
og afstemt med parterne, hvorfor de ikke 
hørte hjemme i resolutionen, iflg. Per 
Stig.
Gennem de seneste årtier – og specielt 
siden fredsprocessen led skibbrud midt i 
1990´erne - har diverse kræfter forsøgt at 
finde andre veje til løsning af konflikten 
mellem Israel og palæstinenserne. Per 
Stigs og Kvartettens egen Køreplan er for 
længst erklæret død, men intet væsentligt 
er sket fra international side siden denne 
plan døde for ca. 3-4 år siden. Dette alt i 
mens området brænder værre end nogen-
sinde tidligere.
Årsagen til, at der ikke diskuteres nye 

oplagte planer eller forslag er imidlertid 
ikke, at disse ikke findes. Det gør de 
selvfølgelig. Årsagen er derimod, at USA 
og Israels nuværende regering konse-
kvent blokerer for en diskussion af alle 
nye forslag. Vurderingen er tydeligvis, 
at Israel i dag har større fordel af en lav 
intensitets konflikt end en fredsaftale, der 
risikere at ende med afgivelse af land.
Det er derfor ikke korrekt, når Per Stig 
antyder, at de fremsatte forslag om inter-
nationale observatører mv. ikke har været 
diskuteret med partnerne. Sagen er nok 
snarere den, at partnerne dvs. Israel og 
USA ikke har været enige i disse forslag. 
Og sagen er derfor nok også den, at Dan-
mark - ved Per Stigs ledelse - ikke har 
ville tage selvstændig stilling til de nye 
forslag, men i stedet – også som vanligt 
- blindt fulgt Israels og USA´s afvis-
ning af at gå andre veje. På den måde er 
Danmark - med den nuværende udenrigs-
politiske kurs - med til at lette presset på 
Israel. Det er desværre ikke første gang. 
Og det kunne være anderledes. Græken-
land stemte så vidt vides for resolutionen

Læs Per Stig Møllers indlæg i Politiken 
på side 12.

Ødelæggelser i Beit Hanoun

Gideon Levy
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Endnu en våbenhvile er indgået. Dem har der været mange af i Palæstina de for-
løbne seks år. For straks at blive brudt og dét altid af Israel ved genoptagelse 
af snigmordsaktioner og rutinemæssig indtrængen overalt i de palæstinensiske 

områder. Især i Gaza. 

For snart to år siden blev Sharm El-Sheik aftalen med amerikansk velsignelse indgået 
mellem Ariel Sharon, Mahmoud Abbas, Kong Abdullah af Jordan og den ægyptiske 
præsident Hosni Mubarak. Palæstinenserne levede op til aftalens forpligtelser, der 
bl.a. indebar, at Hamas ophørte alle aktioner mod Israel, hvilket holdt i 1½ år. I mod-
sætning til den daværende Sharon regering, der ikke levede op til sine forpligtelser og 
som ufortrødent umiddelbart efter fortsatte snigmordsaktionerne overalt i Palæstina. 
Dertil kom at Sharon intet foretog i forhold til de påkrævede tillidsskabende foran-
staltninger i form af frigivelse af et større antal af de tusinder, som sidder ulovligt 
fængslet i de israelske fængsler. Tværtimod blev endnu flere palæstinensere kidnappet 
og taget til fange.
 
Der er både ligheder og forskelle mellem de mange nuværende og tidligere våbenhvi-
leaftaler. Den primære forskel er den stigende israelske bekymring for de efterhån-
den længere rækkende men upræcise hjemmelavede raketter, der ofte affyres fra det 
nordlige Gaza mod det tyndbefolkede sydlige område i Israel. Derudover er Israel i 
langt højere grad end før bekymret for den voksende internationale protest mod den 
forværrede humanitære situation blandt den palæstinensiske civilbefolkning især i 
Gaza  samt den uproportionelle magtanvendelse mod palæstinenserne. 
Den overdemissionerede magtanvendelse har det sidste halve år ført til flere massakre 
på civile i Gaza med mange dræbte og sårede palæstinensere til følge. Den sidste 
massakre fandt sted så sent som onsdag den 8. november i Beit Hanoun i Gaza, hvor 
19 civile mistede livet overvejende kvinder og børn. Heraf 13 fra den samme familie. 
Herudover blev 40. Israel forsvarede sig med at  artilleriangrebet mod Beit Hanoun 
skyldtes en teknisk fejl!?

Hertil skal lægges Israels massive politiske, økonomiske og sociale problemer, 
som landet har lidt under de sidste par år og som er værre end nogen sinde. Krisen 
kulminerede i slutning af november med en landsdækkende generelstrejke som den 
israelske fagbevægelse Hastidrut indkaldte til og som lammede Israel i flere dage. 
Selv flytrafikken til og fra Israel blev total lammet. 

Men ingen skal tage fejl af den skrøbelige våbenhvile. For der er mange grunde til 
at bekymre sig om dens snarlige sammenbrud og genoptagelse af  daglige israelske 
overfald på Gaza. Bekymringen udspringer af en tale, som den israelske premiermi-
nister Ehud Olmer holdt den 27. november i Haifa. Olmerts tale indeholdt tilbud om 
frigivelse af fanger (og ikke fangerne!), tilbagetrækning fra en lang række områder af 
Vestbredden (ikke en total tilbagetrækning!), tilbagebetaling af de tilbageholdte palæ-
stinensiske skatteindtægter, som efterhånden beløber sig til ca. 400 mill. dollars. 
Olmert lovede ikke mindst at afslutte den økonomiske- og sikkerhedsmæssige blo-
kade af de palæstinensiske områder, som har stået på i ni måneder, og som siden den 
israelske soldat Jilad Shalit blev tilfangetaget i Gaza den 26. juni, er blevet voldsomt 
intensiveret af militære operationer især mod Gaza. Olmert lovede endvidere at even-
tuelle forhandlinger vil omhandle den endelig status med en palæstinensisk stat som 
et endegyldigt mål. Dog krævede Olmert at palæstinenserne én gang for alle forkaster 
de palæstinensiske flygtninges ret til at vende tilbage som en forudsætning for at nå 
en holdbar løsning. 
Altså intet nyt under solen blot endnu en israelsk leder, der stiller et krav om yder-

LEDER

Mens vi venter på retfærdighed 

Af Fathi El-Abed, næstformand i DPV

(fortsættes side 7)



Palæstina Nyt  3

Kom til strategidag i DPV 
– lørdag den 3. februar 2007

DPV vil afholde strategi-dag - som er et åbent 
møde for all medlemmer og aktive - lørdag 
d. 3. februar i København, Christianshavns 
Beboerhus kl. 9.30 – 17.00.

Venskabsforeningen har nu i et par år afholdt en såkaldt 
strategidag for medlemmer og aktive med det formål at 
diskutere foreningens arbejde og prioriteringer. I de to 
foregående år har deltagerne være glade for møderne, og 
vi opfordrer derfor især nye medlemmer til at komme og 
være med.

Programmet vil i år indeholde følgende:
1. Kort diskussion af den politiske situation i Palæ-

stina/Israel 
2. En til to timers diskussion af hvad DPV absolut 

må blive bedre til fremover. Hvad er det vigtigste? 
Hvilke mål er realistiske? Hvad skal vi prioritere?

3. En times diskussion af ny struktur og vedtægter for 
foreningen

4. To timers gruppearbejde dels i ad.hoc. grupper dels 
i de faste arbejdsgrupper i foreningen (studieturs-
gruppen, hjemmesideudvalg, lobbygruppen mv.)

5. En til to times møde med samarbejdspartnere fra 
HRW og Boykot m.fl. om mulige samarbejder om 
f.eks. en tværgående mediegruppe, bladsamarbejde 
o.lign. 

6. Evt. input fra en ekstern gæst f.eks. inspiration fra 
lign. foreninger

Det endelige program kan læses på hjemmesiden efter 
tilmeldingsfristen den 18.januar 2006.

Mødet foregår i Christianshavns Beboerhus i Dron-
ningensgade på Christianshavn (ca. 100 meter fra vores 
lokaler hos Fredsfonden). 
Der vil være kaffe og sandwiches. 

Der er plads til 50 personer i det bookede lokale, så til-
melding er nødvendig. Deadline for tilmelding er torsdag 
den 18. januar til danpal@danpal.dk.

KOMMENDE AKTIVITETER

Ilan Pappé (og hans bog) kom-
mer til Danmark

Den israelske historiker og debattør, Ilan Pappé, kommer 
til Danmark først i det nye år. Hans bog om Israels og 
Palæstinas historie er ved at blive oversat og udgives i 
2007 på forlaget KLIM. 
Da datoen for hans kommende besøg endnu ikke er op-
givet, bedes man se på DPV´s hjemmeside for nærmere 
information om tid og sted. 
Det er Plum Fonden som inviterer Ilan Pappé.

DPV generalforsamling 
2007 bliver lørdag 24. 
marts 

 

Studietur til Palæstina
Østjerusalem, Vestbredden, Jordandalen og 
Galilæa - 30. juni til 13. juli 2007 

Vi vil helt enkelt mødes med palæstinenserne, hvor de 
lever i deres byer og landsbyer under deres nu 40-årige 
israelske besættelse

Program:
1. dag: Ankomst Jerusalem, gåtur.
2. dag: Muren (fx uden omkring Bethlehem, møde 

med “stop the wall”).
3., 4., 5. 
dag:

Tur til landsbyer berørt af muren fx Qalqilya 
og evt flygtningelejre f.eks. i Nablus eller 
Tulkarm.

 6. dag: Ramallah (evt. med besøg hos den danske 
Repræsentation/”ambassade”).

7. dag: Hebron (TIPH - Temporary International 
Presens in Hebron).

 8. dag: Besøge DPV.s kvindeprojekt.
 9. dag: Jordandalen, overnatning i Tiberias eller 

Nazareth.
10. dag: Besøge de israelske palæstinensere i Gali-

læa.
11. dag: Tilbage til Jerusalem  - Jerusalem ved aften.
12. dag: Jerusalem ved dag, evaluering af turen.
13. dag: Hjemrejse.

                     
Ret til ændringer forbeholdes!

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

Turen forsøges holdt under 10.000 kr.
Uddybende information senere

Rejseudvalget:
Maj Kaltoft, Poul Milberg Pedersen og Hans Nebel

Sæt  i kalenderen!
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DPV – en landsdækkende forening

For at styrke foreningens arbejde 
i regionerne og forbedre mulig-
hederne for at søge tilskud til 

vores arbejde, foreslår bestyrelsen, at 
Venskabsforeningen får nye vedtægter 
på den kommende generalforsamling i 
foråret 2006. Læs om baggrunden her og 
læs forslaget til nye vedtægter – også i 
dette nr. af Palæstina Nyt.

DPV er en landsdækkende forening med 
medlemmer over hele landet. Mange af 
dem er aktive og laver møder og kam-
pagner, der hvor de bor. Flere har i den 
forbindelse følt et behov for at ændre 
foreningens organisation, så de enkelte 
medlemmer får større mulighed for lokal 
indflydelse og handlekraft.

Vi er derfor gået i gang med at ændre 
foreningens opbygning, så vi får mindre 
enheder (lokalforeninger), der kan arbej-
de for foreningens formål på det lokale 
niveau. Vi tager her udgangspunkt i de 
fem regioner, som Danmark bliver delt 
op i den 1. januar 2007; region Nordjyl-
land, region Midtjylland, region Syddan-
mark, region Sjælland og region Hoved-
staden. Målet er at de lokale foreninger 
og landsledelsen skal styrke hinanden 
organisatorisk, så vi får frigivet flere 
kræfter til Palæstina-arbejdet. Vi håber 
også, at en ændret struktur vil give bedre 
mulighed for at opnå økonomisk støtte til 
foreningen – ikke mindst tipsmidler, som 
kræver at vi har aktiviteter i tre af de fem 
regioner. 

Omstruktureringen kræver vedtægtsæn-
dringer og bestyrelsen samt en gruppe 
medlemmer har udarbejdet et udkast, der 
er trykt i dette nr. af Palæstina Nyt, så det 
kan komme til behandling på generalfor-
samling. Det er også blevet sendt ud til 
medlemmerne på mailinglisten og lagt på 
vores hjemmeside.

Vi hører gerne dine ideer, holdninger og 
forslag i forbindelse med strukturændrin-
gen. Skriv til echri@yahoo.dk  og deltag 
evt. på foreningens strategi-dag lørdag 
d. 3.februar, hvor vi også vil diskutere 
ændringerne og vedtægterne.

Forslag til nye vedtægter for - 
Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening
§1. Foreningens navn er “Dansk Palæsti-
nensisk Venskabsforening”. Foreningen er 
landsdækkende.

§2. Venskabsforeningen har til formål at 
udvikle og fremme forståelsen for og støt-
ten til det palæstinensiske folk. 
Foreningen vil arbejde for anerkendelse af 
det palæstinensiske folks menneskerettig-
heder, dets ret til selvbestemmelse og dets 
ret til at danne en uafhængig stat.  
Foreningen vil arbejde for en selvstændig 
palæstinensisk stat i de besatte områder 
med Østjerusalem som hovedstad. 
Foreningen vil arbejde for, at fremtidige 
løsninger også skal omfatte palæstinense-
re, der lever i andre lande som flygtninge 
eller som diskriminerede mindretal.

§3. Foreningens formål søges opnået ved 
gensidige kontakter, gennem foredrag, ud-
stillinger, film og andre aktiviteter, der kan 
fremme de kulturelle, sociale og politiske 
forbindelser mellem de to folk. 
Foreningens formål søges endvidere opnå-
et ved at indsamle og formidle økonomisk 
støtte til palæstinensisk udvikling. 
Formålene søges desuden opnået ved at 
oplyse den danske offentlighed om palæ-
stinensernes situation og ved at lægge pres 

på de danske og israelske myndigheder 
for overholdelse af FN’s resolutioner og 
internationale menneskerettighedskonven-
tioner. Dette kan også ske ved gennem-
førelse af kampagner i samarbejde med 
ligesindede foreninger og grupper.

§4. Enhver, der kan gå ind for Forenin-
gens formål og love, kan blive medlem.
 
§5. Generalforsamlingen er Foreningens 
øverste myndighed og afholdes en gang 
om året i marts eller april måned med 
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Forelæggelse af bestyrelsens beret-

ning til godkendelse. 
3. Forelæggelse af revideret årsregn-

skab til godkendelse. 
4. Beretning fra regionerne.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Behandling af handlingsplan.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
8. Valg af revisorer. 
9. Eventuelt. 

Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra 

2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. 
Andre afgørelser træffes med stemmefler-
tal. Hvert medlem har én stemme. 
Ekstraordinær generalforsamling skal 
afholdes, såfremt bestyrelsen ønsker det, 
eller 1/3 af medlemmerne skriftligt frem-
sætter krav herom. 
Generalforsamlingen indkaldes skrift-
ligt ved fremsendelse af dagsorden med 
mindst en måneds varsel.

§6. Stk. 1. Landsbestyrelsen består af 11 
medlemmer. Hver lokalforening vælger én 
repræsentant på den lokale generalforsam-
ling jf. §8, stk. 3. De resterende vælges 
på Landsforeningens generalforsamling. 
Medlemmerne vælges for 2 år. Forman-
den vælges på generalforsamlingen. 
Genvalg kan finde sted. Landsbestyrelsen 
konstituerer sig selv med næstformand, 
kasserer og sekretær. Landsbestyrelsen 
fastsætter selv sin forretningsorden, idet 
det dog skal indgå, at alle medlemmer kan 
deltage i bestyrelsens møder uden stem-
meret. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg 
og arbejdsgrupper.
Stk. 2. Landsbestyrelsen mødes 3 gange 
om året, to gange i København og en 
gang i en anden region end hovedsta-
den. Landsbestyrelsen udarbejder en 
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handlingsplan for det kommende år. 
Handlingsplanen fremlægges på general-
forsamlingen. Landsbestyrelsen fastsætter 
medlemskontingentet samt dets fordeling 
til Landsforening og lokalforeninger.

§7. Landsbestyrelsen nedsætter et forret-
ningsudvalg, som er foreningens daglige 
ledelse. Forretningsudvalget består af 
formanden, næstformanden, kassereren 
og to menige bestyrelsesmedlemmer. For-
retningsudvalget kan nedsætte arbejds-
grupper og inddrage andre af foreningens 
medlemmer efter behov. Forretningsud-
valget fastsætter selv sin forretningsorden. 
Forretningsudvalget kan antage lønnet 
arbejdskraft. Eventuelle ansatte refererer 
til Forretningsudvalget.

§8. Stk. 1. Landsforeningen er opdelt i 
lokalforeninger, som følger den regionale 
opdeling af Danmark. Lokalforeningerne 
kan således være i Hovedstaden, Sjælland, 
Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. 
En lokalforening kan eventuelt dække 
to regioner. Lokalforeningerne består af 
medlemmer af Dansk-Palæstinensisk Ven-
skabsforening i den eller de pågældende 
regioner. Lokalforeningens formål skal 
være i overensstemmelse med landsfor-
eningens. Lokalforeningens vedtægter må 
ikke være i modstrid med landsforenin-
gens.
 

Stk. 2. Generalforsamlingen er lokalfor-
eningens øverste myndighed. Den skal 
holdes i februar måned og indkaldes 
skriftligt ved fremsendelse af dagsorden 
med mindst en måneds varsel. Generalfor-
samlingen afholdes i overensstemmelse 
med Landsforeningens vedtægter. Ekstra-
ordinær generalforsamling skal afholdes, 
såfremt lokalbestyrelsen ønsker det, eller 
1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter 
krav herom. 
Stk. 3. Hver lokalforening vælger på 
generalforsamlingen en bestyrelse, som 
består af 4 medlemmer, der vælges for 
2 år. Genvalg kan finde sted. Lokalfor-
eningens bestyrelse konstituerer sig selv 
med formand, næstformand, kasserer og 
sekretær. Lokalbestyrelsen fastsætter selv 
sin forretningsorden. Afgørelser træffes 
med stemmeflertal. Hvert medlem har én 
stemme. På generalforsamlingen vælges 
endvidere en repræsentant samt en sup-
pleant til landsbestyrelsen.

§9. Stk. 1. Landsforeningens regnskabsår 
er kalenderåret. Årsregnskabet med status 
revideres af en statsautoriseret revisor 
samt af to interne revisorer, alle valgt af 
generalforsamlingen. Landsforeningen 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
fællesskab.
 
Stk. 2. Lokalforeningernes regnskabsår er 
kalenderåret. Årsregnskabet revideres af 

en intern revisor valgt på generalforsam-
lingen.

§10. Stk. 1. Beslutning om opløsning af 
Landsforeningen kan kun træffes på to på 
hinanden følgende generalforsamlinger, 
hvor mindst 2/3 af samtlige fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer stemmer 
herfor. Ved opløsning overgives Lands-
foreningens aktiver til et beslægtet formål 
bestemt af den opløsende generalforsam-
ling.

Stk. 2. Beslutning om opløsning af en 
lokalforening kan kun træffes på to på 
hinanden følgende generalforsamlinger, 
hvor mindst 2/3 af samtlige fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer stemmer 
herfor. Ved opløsning overgives lokalfor-
eningens aktiver til Landsforeningen.

§11. Ændringsforslag til vedtægterne skal 
være Landsforeningen i hænde senest 1. 
januar og udsendes til medlemmerne sam-
men med indkaldelsen til generalforsam-
lingen. Øvrige forslag til behandling på 
generalforsamlingen skal være foreningen 
i hænde senest en uge før afholdelsen.

De gældende vedtægter er senest ændret 
af generalforsamlingen den 28. marts 
1998.

Frem til næste generalforsamling vil DPV’s medlemmer modtage Palæstina Orientering
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Ansættelse i DPV

Bestyrelsen besluttede i oktober 2006 
at ansætte en sekretær i en kortere pe-
riode til at varetage en række opgaver 
vedr. udvikling af DPVs økonomiske 
grundlag herunder udarbejdelse af 
udkast til nye vedtægter, opgaver vedr. 
DPV´s strategidag samt en række 
mindre administrative opgaver. 
Else Christensen blev ansat i slut-
ningen af november, og har nu sin 
daglige gang i vores lokaler på Chri-
stianshavn i Fredsfondens hus. Else 
kan kontaktes på 

Taler du vores sag?

Som et led i fondsansøgninger og 
ansøgninger om tipsmidler skal Ven-
skabsforeningen dokumentere al vores 
foredragsvirksomhed og al anden 
ekstern aktivitet i form af offentlige 
møder, udstillinger mv. 
Medlemmer og andre, der taler eller 
arrangere diverse aktiviteter på vegne 
af foreningen bedes derfor sende en 
mail til danpal@danpal.dk  for at 
orientere kort om arrangementet. 
Der skal dels oplyses kontaktperson 
og dels region foruden emne, tid og 
sted.  

Palæstina Nyt i 2007

DPV’s bestyrelse udsendte i efter-
året et brev til medlemmerne for 
at oplyse om vores bladudgivel-

ser fremover og vores kommunikation 
med medlemmerne. Nedenfor gengives 
de vigtigste beskeder, som vil være 
gældende frem til foreningens general-
forsamling i foråret 2007:

Bestyrelsen har besluttet, at give Pa-
læstina Nyts redaktion en lille pause, 
og bladet vil fremover udkomme ca. 2 
gange årligt, mens der overvejes evt. 
bladsamarbejde med andre og nyheds-
brev pr. e-mail. Til gengæld søsættes to 
nye tiltag for at højne kommunikationen 
med DPVs medlemmer: 

For det første vil foreningens medlem-
mer, i foreløbigt et halvt år (frem til ge-

neralformsalingen 2007), modtage bladet 
Palæstina Orientering. 

For det andet vil vi i foreningen opdatere 
vores e-mail service og udsende informa-
tioner om møder mv. regelmæssigt via e-
mail. Alle medlemmer, der har en e-mail 
adresse og ønsker information, opfor-
dres til at sende deres e-mail-adresse til 
foreningen på mail: danpal@danpal.dk  I 
emne-feltet kan der bare skrives “mail-
liste” eller “e-mail service”. (Det skal 
understreges at denne e-mail service ikke 
vil bliver benyttet i et sådant omfang 
at det vil belaste medlemmernes e-mail 
unødigt). Medlemmer der tidligere har 
været tilmeldt vores e-mail service bedes 
genindsende oplysninger om deres e-
mail-adresse, da vores lister skal opdate-
res og registreres i et nyt system.

Ny redaktion på www.danpal.dk

Foreningens hjemmeside er i mange 
henseender vores ansigt udadtil og 
det har længe trængt til et løft. 

En ny redaktion, som består af Henning 
Kosack, Grethe Bille, Jørgen Nyeng og 
Else Christensen, arbejder nu på sagen. 
DPV siger tak til Anders fenger og Iben 
Baadsgaard, der i de seneste par år har 
redigeret og lagt ud.
Hjemmesiden skal fremover først og 
fremmest opdateres oftere og hurtigt 
være ude med det nye. Om et stykke tid, 
når redaktionen har erfaring med stoffet, 
skal lay-out og teknik forbedres, så siden 

bliver mere overskuelig og brugervenlig. 
Redaktionens overordnede mål for hjem-
mesiden er dog uændret: vi skal fortsat 
være en seriøs og troværdig vidensbase, 
som kan bruges af alle, som ønsker at 
vide mere om situationen i Palæstina.

Er der medlemmer som har faglig bag-
grund i forhold til hjemmesider (f.eks. 
erfaring med SQL), og lyst til at hjælpe 
med udviklingsopgaver, er man me-
get velkommen til at kontakte os på 
danpal@danpal.dk

Ny film på dvd:  The 
Iron Wall

 En fremragende film om muren, vel 
dokumenteret, meget informativ om 
såvel muren, dens udseende, dens 
forløb på Vestbredden og det, den gør 
ved de mennesker, der bliver direkte 
berørt af den, deres huse, deres mar-
ker, deres liv og indirekte, hvad den 
gør ved hele samfundet. Enhver palæ-
stinainteresseret bør se den. Tekstet på 
engelsk.
 
The Iron Wall af Mohamad Alatar, 58 
min. Kan lejes for 50 kr. pr. gang plus 
porto. Henvendelse hos Hans Nebel, 
Vestvejen 16, 4440 Mørkøv, e-mail: 
hansnebel@privat.dk  Tlf. 59271416 www.alternativenews.org
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ligere palæstinensiske kompromis om 
deres retmæssige krav om selvstændig-
hed og total rømning af hele den besatte 
Vestbred. Olmerts udmeldinger kan 
derfor snarere opfattes som en dikte-
ring end som et oplæg til en holdbar og 
retfærdig fred, der kan gøre en ende på 
årtiers krig og elendighed for begge folk. 
Ehud Olmert har tilsyneladende intet lært 
af tidligere israelske lederes fejltagelser 
når de gang på gang gennem de sidste 13 
år har forsøgt at presse palæstinenserne 
til helt uacceptable indrømmelser. 

Tilbage står at de efterhånden flere 
måneders forhandlinger mellem Fatah 
og Hamas om at danne en nationalsam-
lings regering skal give resultat i form 
af en regering bestående af teknokrater. 
I midten af november regnede alle med 
at en sådan regering ville se dagens lys 
inden udgangen af måneden efter at de to 
parter blev enige om den tidligere rektor 

for universitet i Gaza Mohammad Shubir 
som en ny premierminister. I skrivende 
stund er forhandlingerne mellem Fatah 
og Hamas igen gået i hårdknude og det 
ser ikke ud til at aftalen er realiserbar 
foreløbig. Tilsyneladende vil etablerin-
gen af en mulig samlingsregering være 
forbundet med en aftale med Israel med 
Egypten som mægler. En aftale bestå-
ende af snarlig frigivelse af den israelske 
soldat Jilad Shalit til gengæld for ca. 
1200 palæstinensiske fanger (ud af ca. 
13.000!) samt et klart løfte om ved denne 
regering tiltrædelse ophør af såvel den 
israelske som den internationale boykot 
af palæstinenserne. 

De arabiske lande meddelte i kølvandet 
på massakren i Beit Hanoun, at de nu 
ville ophæve blokaden mod de palæsti-
nensiske områder og genoptage penge-
overførslerne. Også i skrivende stund 
indløber der meldinger fra mødet mellem 
den amerikanske udenrigsminister 

Condoleza Rice og den palæstinensiske 
præsident Mahmoud Abbas i Jeriko. 
Mødet resulterede kun i en erklæring om 
nødvendigheden af at udvide våbenhvi-
leaftalen til også at omfatte Vestbred-
den. I mellemtiden er den nuværende 
palæstinensiske premierminister Ismael 
Hanieh i Cairo for at fuldende aftalen om 
udvekslingen af fanger. 

Mellemøsten emmer af diplomatisk ak-
tivitet imens vi venter med spænding på 
retfærdigheden og det endelige gennem-
brud. Palæstinenserne længes efterhån-
den efter en løsning på først og fremmest 
den politiske og diplomatiske front. Men 
naturligvis også efter ophævelsen af den 
økonomiske blokade indført af det inter-
nationale samfund for ni måneder siden 
med Israel i spidsen efter at palæstinen-
serne deltog massivt i den demokratiske 
proces, valgte Hamas til at stå i spidsen 
for den palæstinensiske regering i januar 
2006.  

DPV modtager Fredslyset i Ballerup

Af Fathi El-Abed - Næstformand i DPV

Fredag den 1. december ankom 
Fredslyset til Ballerup. Fredslyset 
bliver tændt i fødselsgrotten i Bet-

lehem ved en flamme som brænder evigt. 
Fredslyset bliver med tog bragt ud i hele 
Europa. Et lys for fællesskab, forståelse 
og tolerance og som skal bringe håb om 
fred på jorden i fremtiden og sprede lys 
i mørket. I Danmark gives den videre til 

alle der ønsker at sprede tanken om fred 
i verden.
Fathi El-Abed, næstformand i Dansk 
Palæstinensisk Venskabsforening modtog 
sammen med Ballerup borgmester Ove 
E. Dalsgaard fredslyset. 
Forud for arrangementet deltog næstfor-
manden i åbning af en kunstudstilling på 
Ballerups Bibliotek. Udstillingen er af 

kunstneren Mariana Bresdahl. Hendes 
største billede ”Den levende jord” vil i 
hele december måned blive sat på auk-
tion. Det indkomne beløb vil gå ubeskå-
ret til Dansk Palæstinensisk Venskabs-
forening. Det er Ballerup Multikulturelle 
Forening der indstillede DPV til begge 
dele.

(fortsat fra side 2)

Fathi El Abed Mariana Bresdahl.
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Gør noget ved Gaza!

Israelske organisationer appellerer til 
det internationale samfund i fælles 
erklæring

I begyndelsen af november 2006 
udsendte alle de større, israelske 
menneskeretsorganisationer en fælles 
erklæring om Gaza. Erklæringer be-
skriver situationen i Gaza og opfor-
drer til at menneskerettighederne og 
folkeretten, herunder Geneve Kon-
ventionerne respekteres. Erklæringen 
er præcis, informativ og værd at læse. 
Den kan læses på DPV´s hjemmeside 
www.danpal.dk  Brug søgefeltet og 
skriv ”brief”.

Gaza – et år efter 
”befrielsen”

De færreste er i tvivl om, at det 
går rigtig skidt i Gaza. Mange tror 
imidlertid, at det er intern uro blandt 
palæstinenserne, der er hovedforkla-
ringer. Men at Israels besættelse aldrig 
ophørte er snarere forklaringen.

Både israelske og palæstinensiske 
menneskerettighedsorganisationer 
har i det seneste år dokumenteret, 
at den israelske besættelse af Gaza 
aldrig ophørte, fordi Israel beholdt 
den reelle kontrol over området også 
efter tilbagetrækningen af de israelske 
bosættelser. En nylig rapport fra den 
palæstinensiske organisation, Al-Haq, 
beskriver dette forhold og giver et 
godt overblik over udviklingen siden 
2005. Det samme gør en rapport fra 
den israelske organisation; Btselem. 
I denne oplyses det bl.a., at Israel 
ifølge aftalerne har bibeholdt en ret 
til at kræve Rafah-overgangen lukket. 
Denne overgang skulle ellers være 
palæstinensernes eneste frie grænse-
overgang overvåget af EU.  

Læs rapporterne på www.danpal.dk  
bruge søgefeltet og skriv Al-Haq eller 
Btselem.

Fri bevægelighed er kun for jøder
Israel har som politik, at jøder fra hele verden frit kan rejse ind og bosætte sig 
i landet. Den samme ret tildeles i imidlertid ikke palæstinensere, tværtimod. 
Jørgen Flindt Pedersen skrev for nyligt i Information og følgende er et referat af 
hans artikel: 

Gennem hele dette år har den isra-
elske regering haft som erklæret 
politik at nægte palæstinensere, 

der ikke har palæstinensiske identitets-
papirer, indrejse, eller har deporteret 
dem, som opholder sig der, ved at nægte 
fornyelse af deres visa. Da, det er Israel, 
der registrerer og udsteder papirer, og 
kontrollerer grænserne og alle check-
points, har de israelske myndigheder 
mulighed for at bestemme, hvem der skal 
have lov til at opholde sig og arbejde i 
selvstyreområderne.
De berørte er tusindvis af mennesker 
med fremmed pas, som ikke længere 
får lov at komme ind, eller som bliver 
deporteret. Det går ud over universiteter 
og NGO’er. Det rammer mennesker, som 
har boet på Vestbredden i masser af år 
og stiftet familie der. Forretningsfolk, 
der har foretaget store investeringer i den 
palæstinensiske økonomi. 
Den israelske politik har katastrofale føl-
ger, fordi den rammer netop de folk ,som 
skulle yde en afgørende indsats for at 

skabe et levedygtigt pluralistisk samfund 
og dermed skabe fundamentet for en 
fremtidig palæstinensisk stat, skriver en 
række rektorer, der sammen har proteste-
ret mod de nye regler.

Det har været umuligt at få den israel-
ske regering til at komme ud i en åben 
diskussion af denne visa-freeze-policy. 
Hårdest ramt er ægtefæller til palæsti-
nensere, og menneskeretsorganisationen 
BTselem oplyser, at der har ophobet sig 
120.000 ansøgninger om familiesam-
menføring. Tilsyneladende er de strandet 
i en dybfryser, og når der inviteres til 
konferencer og møder om sagen, er der 
ingen repræsentanter for administration 
og regering, som møder op. Derfor retter 
en kampagne sig nu mod det internatio-
nale samfund i endnu et forsøg på at gøre 
opmærksom på, hvordan Israel forvalter 
sin rolle som besættelsesmagt.
 
Jørgen Flindt Pedersens artikel blev 
bragt i Information d. 21.11.2006

Israelsk checkpoint
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OCHA rapporterne
OCHA er FN’s koordinerende organ for humanitære opgaver (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). 
OCHA’s kontor i Jerusalem udsender ugentlige rapporter fra de palæstinensiske områder med faktuelle oplysninger om 
situationen, og disse rapporter er ganske sigende. Vi bringer her et kort resume og flere resumeer vil fremover kunne læses 
på DPV´s hjemmesiden www.danpal.dk

Det fremgår af rapporten for ok-
tober måned, at der vedvarende 
ikke er nogen kommunikation 

mellem de israelske og de palæstinensi-
ske myndigheder. Det medfører bl.a., at 
de palæstinensiske arbejdere og for-
retningsfolk skal ansøge de israelske 
myndigheder om adgang til Jerusalem og 
Israel i øvrigt. Kriteriet for en sådan til-
ladelse er, at den pågældende ansøger er 
over 35 år, at han/hun er gift og har børn 
og har en ren straffeattest.

Den manglende kommunikation mel-
lem de israelske og de palæstinensiske 
myndigheder skyldes, at Israel ikke vil 
anerkende udfaldet af det palæstinensiske 
valg. I juni måned arresterede Israel 21 
palæstinensiske ministre og parlaments-
medlemmer efter kidnapningen af en 
israelsk soldat. De 21 ministre og parla-
mentsmedlemmer er fortsat tilbageholdt. 
I denne uge blev det bekendtgjort, at der 
nu er nedsat en palæstinensisk samlings-
regering eller et forretningsministerium, 

bestående udelukkende af teknokrater 
og ingen politikere. Det palæstinensiske 
selvstyre er således sat helt ud af kraft, 
og taget i betragtning, at det palæsti-
nensiske valg i foråret foregik under 
observation af EU, kan det undre, at 
protesterne herfra er så lavmælte, at de 
næppe kan høres.

Refereret for DPV af Grethe Bille

I ISRAEL

En gangster stat
”At arrestere folk for at bruge dem som forhandlingsobjekter i en mulig fremti-
dig fangeudveksling er et kendetegn for gangstere – ikke for en stat.”

Da sommerens store israelske of-
fensiv i Gaza have stået på i en 
lille uge - og før krigen mod Li-

banon - skrev den israelske avis Haaretz 
en bemærkelsesværdig leder om Israel 
fængsling af en række Hamas talsmænd 
og ledere herunder medlemmer af de 
lovgivende råd i selvstyret. Vi bringer 
her et uddrag:

 ”Taktikken med at presse civile har 
været brugt før – og mere end én gang. 
Libaneserne f.eks. er vant til denne 
israelske taktik med ødelagte el-forsy-
nings-stationer og infrastruktur. Hele 
landsbyer i det sydlige Libanon er blevet 
terroriserede og er flygtede i tusindvis 
til Beirut. Men det, som også sker - i 
den slags ekstremt pressede situationer 
– er, at tidligere skillelinier fordufter for 
solen, og et nyt stærkt forenet lederskab 
fremkommer.

I sidste ende blev regeringen nødt til at 
forhandle med Hizbollah og trække sig 
tilbage fra Libanon (tilbagetrækning fra 
Libanon i sommeren 2000). Nu ser det 
så ud til at regeringen lufter sit ”katalog 
af Libanon-taktikker” uden at man har 

lært noget som helst.  Og man kan kun 
formode at resultatet vil være det samme.

Israel kidnappede også tidligere folk fra 
Libanon for at bruge dem som for-
handlingsobjekter i en mulig fremtidig 
fangeudveksling med de grupper, som 
kidnappede israelske soldater. Og nu 
sker der det samme med politiske ledere 
fra Hamas. ”hvis de (palæstinenserne, 
red) vil have fangeløsladelser, så OK… 
Vi løslader disse fanger, hvis de giver os 
Shalit”, lyder det. Med ”disse fanger” 
menes der valgte talsmænd og ledere fra 
Hamas. (…) Olmert burde vide, at ved 
at arrestere disse personer, styrker han 
både de arresterede og deres bevægelse 
politisk set. (...)

Men dette er ikke kun fejl kalkulationer; 
At arrestere folk for at bruge dem som 
forhandlingsobjekter i en mulig fremti-
dig fangeudveksling er et kendetegn for 
gangstere – ikke for en stat.

Avigdor Lieberman

En fascist i den israelske regering ud-
løser ikke boykot eller lign. handlin-
ger fra europæisk side overfor Israel.

Den 23. oktober 2006 blev det stærkt 
højreorienterede israelske parti, Isra-
eli Beiteinu, en del af den israelske 
regering. Partiet ledes af ultra-facisten 
Avigdor Liebermann, der bl.a. går 
ind for en total etnisk udrensning af 
alle palæstinensere fra Israel – mere 
ned 1 million statsborgere. Et uddrag 
fra partiets program omhandlende 
bosættelser, fredsforhandlinger og 
Jerusalem, og oversat til engelsk fra 
hebræisk, kan nu læses på DPV´s 
hjemmeside på www.danpal.dk Brug 
søgefeltet og skriv Liebermann

Avigdor Liebermann
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Helt ude af proportioner

Efter krigen i Libanon i sommer 
har Amnesty International udgivet 
3 rapporter. Den første omhand-

lede Israels handlinger i Libanon, og den 
anden Hizbollahs handlinger mod Israel. 
Den 3. rapport går et spadestik dybere og 
følger op på en række specifikke proble-
mer hos begge parter. Det er prisværdigt 
at Amnesty forholder sig kritisk til alle 
parter i konflikten, sådan som en menne-
skerettighedsorganisation rettelig bør. 

Det er imidlertid ligeså prisværdigt at 
Amnesty samtidig forholder sig til pro-
portioerne og klart giver udtryk for at der 
er store forskelle på partnernes overtræ-
delser. Netop denne forskel forties som 
oftes, når danske medier og politikere 
omtaler konflikterne i Mellemøsten, og 
danskerne tror derfor at ”alle er lige gode 
om det”.

Amnesty skriver f.eks. om Israels frem-
færd: 

”De israelske styrker har gennemført 
angreb, som er ude af proportioner og 
vilkårlige. Israel har forfulgt en strategi 
som tilsyneladende har haft til formål at 
straffe Libanons folk og dets regering for 
ikke at vende sig mod Hizbollah, foruden 
at ødelægge Hizbollahs militære styrke” 
(DPV´s oversættelse).

Om Hizbollah skriver Amnesty:

”Hizbollahs bombardementer nærmere 
sig direkte angreb på civile såvel som 
vilkårlige angreb. Angrebene var en 
overtrædelse af forbuddet - i internatio-
nal humanitær lov – mod at angribe ci-
vilbefolkninger, som gengældelse uanset 

hvilke overgreb, som fjenden end måtte 
have udført.” (DPVs oversættelse)

Kort fortalt siges det hermed, at Hizbol-
lah ikke har taget fornødne hensyn, og 
at deres angreb derfor har ramt civile, 
hvilket er ulovligt. Israel har derimod 
tilsyneladende fulgt en (bevidst) strategi, 
om at straffe hele det libanesiske folk. 

Hvis de to handlinger skal bedømmes 
ved en international domstol, er det 
sandsynligt, at de to handlinger vil blive 
set på med helt forskellige øjne. Israels 
handlinger vil måske dømmes til at være 
en yderst alvorlig krigsforbrydelse, mens 
Hizbollahs handlinger dømmes til at 
være krigsforbrydelse eller overtrædelse 
af krigens love.

En nylig rapport fra Amnesty International (21. nov. 2006) kalder Israels angreb på Gaza i sommeren 2006 for angreb” 
helt ude af proportioner”. Også Hizbollah kritiseres, men der er forskel på de overtrædelser af folkeretten, som hver af 
parterne har begået. En forskel der i øvrigt ikke blev nævnt, da Politiken omtalte rapporten. 

Verdens ledere opfordrer til international 
konference
I begyndelsen af oktober 2006 offentliggjorde organisationen ”International Crises Group” - en international uafhængig 
tænketank - en erklæring fra en række af verdens mest fremtrædende ledere og politikere gennem tiden. Erklæringen 
sigter på en løsning af det, som kaldes den arabisk-israelske konflikt og anbefaler bl.a. en international konference:

”Med Mellemøsten nedsænket i dens 
værste krise i årevis opfordrer vi til 
øjeblikkelig international handling for en 
omfattende afgørelse af den arabisk-isra-
elske konflikt. (…)  

Omridsene af hvad der er nødvendigt 
er velkendte, baseret på FN’s Sikker-
hedsråds resolutioner 242 af 1967 og 
338 af 1973, Camp David fredsaftalerne 
af 1978, Clinton-parametrene af 2000, 
Den Arabiske Ligas initiativ af 2002, og 
Køreplanen foreslået i 2003 af Kvartetten 
(FN, USA, EU og Rusland). Målet må 
være sikkerhed og fuld anerkendelse af 

staten Israel inden for internationalt an-
erkendte grænser, og ende på besættelsen 
for det palæstinensiske folk i en levedyg-
tig, suveræn stat, og tilbagegivelsen af 
mistet land til Syrien.

Vi mener tiden er kommet til en ny inter-
national konference, holdt så snart som 
muligt og med deltagelse af alle relevan-
te parter, ved hvilken alle elementerne i 
en omfattende fredsaftale skal kortlæg-
ges, og der skal skabes fremdrift for 
detaljerede forhandlinger. Hvad enten en 
sådan tidlig konference kan sammenkal-
des eller ej, er der afgørende skridt som 

kan og bør tages af hovedparterne. (…)

4. oktober 2006.

Erklæringen i sin fulde længde kan læses 
på www.danpal.dk  

Kilde: http://www.crisisgroup.org/home/
index.cfm?id=4424&I=1 

Oversat fra engelsk for DPV af Jørgen 
Nyeng

INTERNATIONALT
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Norge ophæver må-
ske boykot

Norge overvejer at ophæve den øko-
nomiske boykot af det palæstinensi-
ske selvstyre, oplyser statssekretær 
Raymond Johansen fra Norges 
udenrigsministerium. 

Det vil ske, hvis det lykkes for præsi-
dent Mahmoud Abbas at få dannet en 
palæstinensisk samlingsregering, siger 
Raymond Johansen til norsk radio. - 
Kommer der en samlingsregering, kan 
jeg ikke se noget i vejen for, at vi kan 
genoptage bistanden til de palæstinen-
siske selvstyremyndigheder, under-
streger han. Abbas og premierminister 
Ismail Haniya fra den regerende 
Hamas-bevægelse mødtes torsdag til 
yderligere forhandlinger om en sam-
lingsregering, men uden resultat. 

Klippet fra Vejle Amts Folkeblad 17. 
November  2006

Carter kalder det 
apartheid

Fredsprocessen i 1990´erne resulte-
rede i Apartheid – ikke i fred

USA´s tidligere præsident, Jimmy 
Carter, mener, at Israels fortsatte 
kolonialisering og kontrol af palæsti-
nensiske områder er den væsentligste 
forhindring for fred. Fredsprocessen 
i 1990´erne resulterede i Apartheid 
– og derfor ikke i fred, skriver han i 
en ny bog. USA demokrater har haft 
travlt med at tage afstand fra Carter 
og bogen, for man vinder ikke valg i 
USA ve at være uvenner med AIPAC, 
den israelske lobby i USA.

Læs mere om Carter og demokra-
ternes reaktioner på www.danpal.dk  
Skriv Carter i søgefeltet.

Europæisk handlekraft efterlyses
Situationen i Mellemøsten er den værste i mange år og tiden er ved at løbe ud 
for en forhandlingsløsning. Alligevel er der grund til forsigtig optimisme – især 
hvis EU formår at komme mere på banen. Det konkluderer en rapport fra den 
internationale tænketank, International Crisis Group.

”Så længe den arabisk-israelske konflikts 
grundlæggende politiske spørgsmål 
ikke er blevet behandlet, vil de forblive 
en bundløs kilde til og undskyldning 
for undertrykkelse, radikalisering og 
blodsudgydelse både indenfor og udenfor 
regionen”. Det fastslår International Cri-
sis Group i rapporten ”The Arab-Israeli 
Conflict: To Reach a Lasting Peace”, 5. 
oktober 2006. 

Der er mange grunde til at være pes-
simistisk med hensyn til en løsning på 
disse grundlæggende problemer. Opløs-
ningen af det palæstinensiske styre og 
civilsamfund, U.S.A.´s stejle holdning til 
sanktioner overfor Palæstinas folkevalgte 
regering og styrkelsen af militaristiske 
kræfter i Israels er elementer i en udvik-
ling, der trækker i den forkerte retning, 
siger rapporten.

Der er dog også grunde til at se mere lyst 
på situationen, mener folkene bag Crisis 
Group. Gentagne undersøgelser viser, at 
befolkningerne i både Israel og Palæstina 
er altovervejende positive overfor for-
handling mellem de to parter. Hamas har 
utvetydigt tilkendegivet, at organisatio-
nen støtter en hvilken som helst fredsløs-
ning, den palæstinensiske befolkning kan 
godtage, mens der i Israel er en voksende 
erkendelse af, at de besatte områder ef-
terhånden må regnes for en trussel mere 
end en sikkerhedsforanstaltning.
 
Med U.S.A. låst fast i selvvalgt passivitet 
er det imidlertid essentielt, at EU kom-
mer på banen, vurderer Crisis Group. 
EU skal gå foran med en udmelding 
om, at de europæiske lande er klar til at 
hæve sanktionerne, hvis der kommer en 
samlingsregering baseret på Fangedo-
kumentet og en aftale mellem præsident 

Abbas og premierminister Haniyah. 
EU skal tage føringen og sammen med 
Rusland og FN lægge pres på den fjerde 
medspiller i Kvartetten, U.S.A., mener 
Crisis Group og skitserer en plan for 
diplomatisk tilnærmelse mellem Israel og 
Palæstina: Gensidig våbenhvile, ud-
veksling af fanger, Israel skal genoptage 
skatteindbetalinger til Palæstina og åbne 
grænserne for trafik og handel mellem 
Gaza og Vestbredden, Israel skal forlade 
de såkaldte udposter, stoppe byggeriet af 
bosættelser og begynde tilbagetræknin-
gen – først til linierne før 28. september 
2000 (starten på den anden Intifadah) og 
senere fra andre områder på Vestbredden. 

Om Israel er klar til at anerkende euro-
pæisk lederskab i Mellemøsten er endnu 
uklart. Som Crisis Group anfører, ac-
cepterede Israel en europæisk domineret 
UNIFIL styrke i Sydlibanon – en tanke, 
der ville have været utænkelig kun få år 
tilbage. På den anden side er en fredsfø-
ler baseret på dannelsen af en palæstinen-
sisk samlingsregering, fangeudveksling 
og våbenhvile og fremsat af Spanien, 
Italien og Frankrig prompte blevet afvist 
af Israel, skriver Berlingske Tidende den 
15. november.

Kilder: 
International Crisis Group: ”The Arab-
Israeli Conflict: To Reach a Lasting 
Peace”, Middle East Report No. 58, 5. 
oktober 2006. 
”Israel afviser europæisk fredsinitiativ”, 
Berlingske Tidende, 15. november 2006
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Statssystemer kollap-
ser

Det som adskiller Bush-administra-
tionen fra dens forgængere er ikke så 
meget den erklærede forkærlighed for 
reformer og demokratisering af den 
arabiske verden eller dens intolerance 
over for sådanne tiltag, når resulta-
terne ikke svarer til forventningerne. 
Det som gør Bush-administrationen 
til noget særligt, er dens arrogante vil-
lighed til at ødelægge eksisterende re-
geringssystemer - ikke alene i Irak og 
Palæstina, men måske også i Libanon.
 
Det skriver Geoffrey Aronson, der er 
leder af Foundation for Middle East 
Peace på wwwfmep.org. 
Artiklen blev første gang bragt i den 
libanesiske avis The Daily Star. Hele 
artiklen kan læses på www.fmep.org.

Beklagelig afstemning i FN

Politiken kalder det i sin leder 
(14.11.) beklageligt, at Danmark 
lørdag afstod fra at stemme om 

Qatars Mellemøstresolution i Sikker-
hedsrådet. Ja, også jeg finder det faktisk 
dybt beklageligt, at det ikke i Sikker-
hedsrådet lykkedes at nå til enighed om 
den balancerede tekst, som Danmark 
arbejdede for, og som kunne have samlet 
bredt. Det har regeringen klart givet 
udtryk for allerede i forbindelse med 
afstemningen. 
Men hvorfor kunne Danmark sam-
men med Japan og et flertal af EU-lan-
dene i Sikkerhedsrådet ikke stemme for 
resolutionen? Først og fremmest var 
teksten ikke kun en fordømmelse af det 
israelske artilleriangreb i Beit Hanoun 
8. november 2006, der kostede 19 civile 
livet. En handling vi gentagne gange har 
taget skarpt afstand fra – akkurat som 
EU-formandskabet, Solana og i går alle 
EU-medlemslandene har gjort det. 
Hvis bare Qatar havde sørget for at holde 
resolutionens sigte på denne tragedie, 
ville den danske stemme have været 
anderledes, som vores ambassadør da 
også klart sagde i Sikkerhedsrådet. Israel 

skal overholde international ret – også 
når landet benytter sin ret til selvforsvar 
og svarer igen på raketangreb. Det er helt 
uacceptabelt med gensvar, der dræber 
civile i store tal. Det har vi påpeget over 
for Israel. 
Endvidere introducerede Qatar en række 
elementer i resolutionen om internatio-
nale observatører og en uklar internatio-
nal mekanisme, der ikke var afstemt med 
kvartetten eller parterne, der søger at 
genoplive fredsprocessen på grundlag af 
den ’Køreplan for fred’, som blev vedta-
get under dansk formandskab i 2002. Her 
må det være klart, at fred i Mellemøsten 
kræver en samlet tilgang.
Når man stemmer om en resolution, så 
stemmer man om hele indholdet. Og det 
betyder, at når der er dele, man gerne 
vil stemme for, og dele, man gerne vil 
stemme imod, så er den eneste mulighed 
at afstå fra at stemme. Og det gjorde vi 
derfor sammen med Japan, Storbritanni-
en og Slovakiet. Vi havde – som udtrykt 
i vores stemmeerklæring – gerne stemt 
for en fordømmelse af angrebet i Beit 
Hanoun alene.

Af Per Stig Møller, Udenrigsminister, Politiken 15.11.2006

DEN DANSKE DEBAT

»Uden at jeg nogensinde personligt har 
følt mig jødisk – min farmor talte aldrig 
om det – så har jeg alligevel følt mig 
ramt gennem Anne Franks historie, når 
nulevende jødiske politikere er i stand 
til at gennemføre en politik over for et 
andet folk, som ligner, hvad tyskerne 
bedrev i trediverne og fyrrerne. Israelske 
fredsbevægelser har råbt for døve ører, 
mens USA og Europa stort set blot har 
set til. Denne opfordring til at fortælle 
om et kunstværk, som har haft betydning 
for mig, gjorde, at jeg kunne få et behov 
opfyldt, i og med at jeg her kunne bruge 
min keramiske status til at sige noget, 
som kopper og tallerkener ikke kan«.
»Når jeg ser billeder fra checkpoints, 
bulldozere, som jævner huse med jorden, 

og ødelagte olivenlunde, så tænker jeg: 
Hvad mon Anne Frank ville sige? Jeg 
kan ikke forestille mig andet, end at hun 
ville være at finde i en fredsbevægelse. 
Hun er en af de små stjerner, som trods 
sit korte liv lyser op i verden, et lille 
menneske, som ønskede at få noget ud af 
livet, ligesom mange af de stenkastende 
palæstinensiske børn, som mishandles i 
deres opvækst«.

Politiken 19.11.2006. Ursula Munch-Pe-
tersen i artiklen ”Livsværker”, hvor en 
række danske kunstnere fortæller, hvilket 
værk der har præget dem mest.

FN og troværdighe-
den

USA’s FN-ambassadør Bolton anklager 
det nyoprettede Menneskeretsråd for at 
miste troværdighed, fordi det har holdt 
møde om Israels voldsomme angreb i 
Gaza og besluttet at sende et undersø-
gelseshold. Hvis Bolton vil lede efter 
manglende troværdighed, bør han se sig 
i et spejl. Initiativet i MR-rådet kom, 
efter at han i FN’s Sikkerhedsråd havde 
nedlagt veto imod kritik af Israel med 
en usand påstand om, at resolutionsfor-
slaget var »ubalanceret«. Konsekvensen 
af USA’s veto, og også af Danmarks 
ikkestemme, var, at Sikkerhedsrådet 
mistede troværdighed i alverdens øjne. 
Kan man fortænke Menneskeretsrådet i 
at råde bod på det?

Politiken 19.11.2006. Af Ole Olsen, 
Munkesøvej 21 B, Roskilde.

Hvad mon hun ville sige til check-
points og bulldozere?
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Israel og proportio-
nerne 2

Troels Lund Poulsen mener ikke, at 
Israels angreb i Libanon ikke kunne 
siges at være ude af proportioner. 
Det mener udenrigsministeren til 
gengæld – måske ved nærmere 
eftertanke.

”Israel skal overholde international ret 
– også når landet benytter sin ret til 
selvforsvar og svarer igen på raket-
angreb. Det er helt uacceptabelt med 
gensvar, der dræber civile i store tal. 
Det har vi påpeget over for Israel.”, 
sagde Per Stig Møller d. 15.nov. i 
Politiken.

Noget lignende er formodentligt ikke 
blevet sagt fra dansk side særligt ofte 
eller med særligt vægt gennem de 
seneste årtier. Men det er da godt at 
høre, at den slags udtalelser forekom-
mer. Flere i regeringen og uden for 
regeringen (i DF) har ellers givet ud-
tryk for, at proportionerne for Israels 
angreb ikke har synderlig betydning. 
Senest var det Troels Lund Poulsen, 
der til Information d. 10. august 2006 
udtalte, at Israels angreb i Libanon 
ikke kunne siges at være ude af pro-
portioner. 

Søs/DPV

Hvilke konsekvenser vil udenrigs-
ministeren drage af, at Israels 
regering i september (2006) 

oplyste, at de, i strid med Køreplanen 
for Fred, planlægger opførelsen af 700 
nye boliger i to ulovlige bosættelser på 
Vestbredden, og at antallet af bosættere i 
de første seks måneder af 2006 er steget 
med 2,7 pct., så der i dag bor 260.042 
israelere i de ulovlige bosættelser?

Svar: 
 
Regeringen vil fortsat arbejde for, at EU 
fastholder den israelske regering på nød-

vendigheden af en forhandlet to-statsløs-
ning med udgangspunkt i bl.a. respekt for 
folkeretten, FN’s Sikkerhedsrådsresolu-
tioner og Køreplanen for Fred. Rømning 
af israelske bosættelser vil være et vigtigt 
element heri.
 
På EU-rådsmøde den 17. oktober 2006 
bekræftede EU denne holdning og ud-
trykte sin opbakning til kvartettens udta-
lelse fra 20. september 2006 i New York 
om at tilføre fredsprocessen ny dynamik. 
Danmark og EU rejser løbende spørgs-
målet om bosættelser overfor israelske 
myndigheder. 

§ 20 spørgsmål og svar
Rune Lund har stillet spørgsmål til Udenrigsministeren om Israels fortsatte 
bosættelsesbyggeri:

Hvorfor tage til Palæstina?

For nylig spurgte nogle gode bekendte DPV´s mangeårige aktive Hans Nebel: 
Hvad han egentligt laver i Palæstina. Her er dele af hans svar, som i øvrigt kan 
læses i sin helhed på DPV´s hjemmesiden www.danpal.dk

”Til X,X! 
Når I nu spørger kan jeg slet ikke lade 
være med at fortælle, hvad det var, jeg 
lavede i Palæstina. Jeg var der næsten 3 
uger og havde egentlig 3 ting, jeg ville. 
Forberede en studietur til næste sommer. 
Det er meget svært at komme igennem 
med, hvad det egentlig er, der er på færde 
i Palæstina. Folk forstår det ikke. Og 
det kan være vanskeligt at gennemskue, 
hvad det er, der afstedkommer al den uro. 
Man må næsten have hele historien med, 
for at kunne skille skidt fra kanel. Jeg har 
for mit eget vedkommende brugt tid på 
virkelig at sætte mig ind i, hvad der er 
baggrunden for dagens situation. Det kan 
man naturligvis ikke forvente af alle. 
Den politiske situation i dag skulle man 
i sig selv kunne få styr på, hvis ikke 
det lige er, fordi der er en enorm stærk 
medieindsats fra israelsk side, som i den 

grad påvirker tankegangen hos de fleste 
mennesker, i hvert fald i dk, rent ud sagt 
en enorm propaganda, der for de fleste 
ender op i en meget ensidig opfattelse af 
forholdet mellem palæstinensere og isra-
elere. Palæstinenserne har ikke tilnær-
melsesvis noget, der kan matche israelsk 
medieindsats. 

Læs resten af svaret på www.danpal.
dk  Hans Nebel, projektkoordinator og 
forhåbentlig studietursleder i sommeren 
2007

Troels Lund Poulsen
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HRM kvinderne er i fuld sving
Karen Henriksen fra Human Rights March-kvinderne skriver denne beretning:

HRM har holdt årsmøde, hvor vi 
kunne konstatere, at vi havde 
gennemført alle de ting, vi satte 

os for ved forrige årsmøde og en hel del 
mere.

Vi er glade for foredragssamarbejdet 
med DPV, New Outlook og European 
Jews for a Just Peace (ejjp) i Danmark. 
Der har været skiftende tilslutning fra de 
andre organisationer, men HRM har del-
taget i alle arrangementerne. I alt har vi 
gennemført 8 offentlige arrangementer.

Sammen med flere solidaritetsorganisa-
tioner og partier var vi værter for Iyad 
Bournat, formand for folkekomiteen i 
Bil’in, i februar. Dette samarbejde blev 
ved evalueringen i marts vurderet som 
værdifuldt, hvorfor det blev besluttet 
at videreføre det under navnet Palæ-
stina-Initiativet med det formål at samle 
kræfterne i den internationale kampag-
neuge imod muren. I dette samarbejde 
har vi deltaget aktivt. Vi fik udarbejdet en 
billedudstilling baseret på Iyads billeder, 
som har været vist adskillige steder i Kø-
benhavn, og i Helsingør, Skive, Esbjerg, 
Odense og Svendborg.

Aktiviteterne for palæstinensiske kvinder 
og børn i israelske fængsler betyder 
meget i vores arbejde. Vi samarbejder 
med Addameer, palæstinensisk org. for 

menneskerettigheder og støtte til politi-
ske fanger, WOFPP, israelsk kvindeor-
ganisation til støtte for politiske fanger i 
israelske fængsler og
Defence for Children International/Pal.
section.

Vi har afholdt 2 støttearrangementer 
på Rådhuspladsen (juli og september) 
med kravet om frigivelse af de politiske 
fanger bl.a. med underskriftsindsamling, 
fået en artikel i Politiken om palæstinen-
siske kvinder og børn i israelske fængs-
ler, og organiseret brevskrivning til alle 
de kvindelige fanger. 

Vi har derudover sendt adskillige breve 
til politikere, og fået optaget artikler og 
læserbreve i dagspressen. Vi har deltaget 
med boder på Socialt Forum, Fredsfesti-
vallen, 1. maj, Enhedslistens årsmøde, 
Sankt Hans arrangement, Kulturelle 
Markedsdage på Nørrebro og Murde-
monstrationerne i København. 

Høstrejsen 2005 førte til ny foredragsak-
tivitet. Rejsedeltagerne har været aktive i 
Silkeborg, Helsingør og adskillige steder 
i København og omegn, men også efter 
invitation andre steder i landet. Vi har 
været i sognegårde, biblioteker, OK-
klubber, Rotary, Studentersettlementet, 
partier, Palæstina-Initiativet.

Vi har fået trykt en ny almenfolder, fået 
trykt nye trøjer ”War is not my lan-
guage”, og i forbindelse med vore aktio-
ner har vi fået trykt adskillige løbesedler.

I det kommende år har vi besluttet at 
gennemføre en påskerejse til Palæstina 
med mindre forholdene ændrer sig til 
det værre. Vi har startet en indsamling til 
kvinder og børn i israelske fængsler til 
advokathjælp, hjælp til personlige fornø-
denheder m.v.. Den vil vi intensivere. Vi 
vil arbejde på at få bedre kontakt til de 
palæstinensiske kvinder i Danmark. Vi 
afholder et lysarrangement d. 1. decem-
ber ”Tænd et lys for et dræbt barn” om 
situationen i Gaza på Kultorvet. D. 17. 
april på de palæstinensiske fangers dag 
vil vi afholde et arrangement, hvortil vi 
bl.a. vil invitere Hava Keller fra WOFPP. 
20. november forbereder vi en fange-
konference (på Christiansborg?) evt. i 
samarbejde med andre organisationer. 
Desuden vil vi prøve at få aktiviteter i 
gang på Nakba-dagen evt. i samarbejde 
med Solvognen og i Kulturnatten sam-
men med Kvinder i Sort. Andre dage, 
som kan overvejes til aktiviteter: 8. 
marts, 22. marts (Verdensdag for vand), 
4. juni international dag for børn, der har 
været ofre for aggression.

Karen Henriksen

Palæstinensiske børn i Jerusalem
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Kampagnen mod muren
Palæstina-Initiativet blev dannet i foråret 2006 med henblik på at gennemføre muraktioner i den internationale kampag-
neuge d. 10. – 16. november 2006 som en paraplyorganisation, der fik samlet en lang række solidaritetsorganisationer og 
partier, der arbejder med Palæstina. Karen Henriksen fortæller her om kampagnens resultater:

I 2005 blev der kun gennemført et par 
enkelte muraktioner i Danmark, og 
derfor besluttede en række organisa-

tioner at gå sammen for at lave en bedre 
kampagne i 2006. I år lykkedes det så at 
få aktiviteter i gang i Tønder, Esbjerg, 
Kolding, Silkeborg, Skive, Ålborg, 
Skørping, Ulfborg, Holstebro, Århus, 
Odense, Svendborg, Ringsted, Helsingør, 
Vesterbro, Nørrebro 2 steder, Østerbro, 
Amager, Frederiksberg. Aktiviteterne har 

været uddeling af kampagneavisen, som 
blev trykt i 12.000 eks., salg af badges, 
afholdelse af offentlige møder, udstil-
linger på biblioteker samt muraktioner 
og lysarrangementer. Initiativet havde 
inviteret Mohammad Othman, som er 
ungdomskoordinator i Stop the Wall i 
Ramallah, til Danmark, og han deltog i 
møder over hele landet, og i København 
mødtes han med politikere og organi-
sationer. Man kan læse mere på www.

palaestina-initiativet.dk 

Samarbejdet skal nu evalueres, og hvis 
der i den forbindelse er ønske om det fra 
grupperne rundt i landet, vil vi afholde 
en landsdækkende konference, hvor vi 
vil diskutere, hvordan Palæstina-arbejdet 
i Danmark kan styrkes. 

Karen Henriksen  

BOYKOT NYT

Bosætter produkter sælges stadig i Dan-
mark
Dadler fra israelske bosættelser sælges i Danmark her ved juletid. Hvor mange af disse bosætterprodukter tidligere blev 
mærket med ”Made in Israel”, bliver flere nu i stedet mærket med ”Israel/Vestbredden”. Naser Khader fra de radikale 
stillede i den anledning et spørgsmål til ministeren (24.okt.2006), om en sådan mærkning er lovlig. Svaret er, at det er den 
ikke.

For at beskytte forbrugerne mod 
vildledning i forbindelse med mar-
kedsføring af fødevarer og for at 

sikre overholdelse af krav om oprindel-
sesmærkning, sendte Fødevaredirektora-
tet i april 2004 en orientering til fødeva-
rebranchens organisationer, importører, 
produktions- og detailvirksomheder om, 
at fødevarer fra de besatte områder ikke 
kan mærkes med oprindelsesmærkningen 
”Israel”. ”Ansvaret for korrekt mærkning 
påhviler såvel producenter, som den, der 
sælger fødevarerne, og fødevarer fra de 
berørte områder kan i stedet mærkes med 
den pågældende region som oprindelse”, 

skrev Direktoratet.  

Både Folkekirkens Nødhjælp, der star-
tede lobby-arbejdet i Danmark vedr. bo-
sættervarerne, og Boykot Israel har siden 
fulgt op på denne sag, og fundet ud af at 
detailhandlen stadig sælger bosættervarer 
under forkert mærkning. Spørgsmålet er 
om importørerne også får toldfritagelse, 
hvilket er ulovligt, hvis varerne er fra 
bosættelserne. 

Naser Khader har fulgt op på sagen i 
Folketinget og fået følgende svar:

(…) Uanset oprindelsesmærkningen 
”Israel/Vestbredden” set i et vildlednin-
gesaspekt er en forbedring i forhold til, 
at varer fra Vestbredden blev mærket 
”made in Israel” finder Fødevarestyrel-
sen, at oprindelsesbetegnelsen ”Israel/
Vestbredden” på fødevarer er vildledende 
i forhold til artikel 16 i fødevareforord-
ningen. Idet fødevareregionerne udfører 
kontrolleren med vildledningsbestem-
melserne, vil Fødevarestyrelsen endnu 
engang gøre regionerne opmærksomme 
på problemstillingen.
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Images of the Middle East
Midt i dette værste år i mands minde, var der en flot kulturfestival om Mellemøsten i Danmark festivalen er nu slut, men på www.
images.org kan du læse mere om hvordan festivalen forløb rundt i landet. 40.000 danskere menes at have deltaget i de forskellige 
arrangementer. Og man kan stadig købe lidt minder:

Images of the Middle East T-shirts på gadenTo forskellige Images t-shirts er nu til 
salg. De fås i størrelserne S til XXL og kan købes ved kontant afregning på Images 
sekretariatet, Nytorv 17 i København (kr 150,00 inklusiv moms). De kan købes gen-
nem FDB. 

‘Broen - Litterære billeder fra Mellemøsten’Images of the Middle East har netop 
udgivet bogen Broen - litterære billeder fra Mellemøsten. Bogen indeholder oversatte 
værker fra 14 mellemøstlige digtere og forfattere. Størstedelen af de oversatte forfat-
tere gæster Danmark i løbet af Images of the Middle East.Læs en kort præsentation af 
antologien herBogen er gratis og kan rekvireres ved personlig henvendelse på Images 
sekretariatet, Nytorv 17 i København. Du kan også få bogen tilsendt ved at indsende 
en frankeret og adresseret svarkuvert i A4 - format. Frankering udgør for én bog 22 kr 
og for to bøger 35 kr.Kuverten sendes til Images of the Middle East, Nytorv 17 1450 
KBH. 

Tre filmperler fra Mellemøsten i dansk DVD-boksI anledning af “Images of the 
Middle East” udsender Electric Parc et dvd-bokssæt med tre stærke spillefilm, der på 
hver sin måde giver et kunstnerisk og kulturelt portræt af Mellemøstens kultur. Læs 
mere om filmene her...DVD-boksen ‘Images of the Middle East’ koster 199 kr. plus 
evt. porto. Du kan købe den ved kontant afregning på Images sekretariatet på Nytorv 
17 i København eller bestille DVD-boksen online gennem Natfilmfestivalen.

Plakat for Images festivalenSå er plakaten for Images festivalen her. Plakaten er trykt 
i A1 format og kan fås ved kontant afregning på Images sekretariatet, Nytorv 17 i Kø-
benhavn (kr 80,00 inklusiv moms).Du kan også bestille plakaten online gennem FDB. 
Plakaten fås også i kæmpe EUROSIZE format og kan kun fås ved kontant afregning 
på Images sekretariatet, Nytorv 17 i København (kr 150,00 inklusiv moms).

Kunstplakat for Images festivalenSå er kunstplakaten for Images festivalen her. Pla-
katen er trykt i A1 format og kan kun købes ved kontant afregning på Images sekreta-
riatet, Nytorv 17 i København (kr 80,00 inklusiv moms).


