For at markere 60 året for den palæstinensiske kamp holder DanskPalæstinensisk Venskabsforening en række lokale arrangementer:
9. april

Deir Yassin – den første massakre på palæstinensiske
landsbyer i 1948, indledning til katastrofen.
Kl. 17 - demonstration på Store Torv i Århus.
Kl. 19.30 - 60 års katastrofe - det zionistiske koloni-

projekt og dets konsekvenser for palæstinensere
og israelere, foredrag ved journalist og forfatter
Carlo Hansen i U-huset, Klosterport 4C, Århus

Fredage i perioden 11. april til 15. maj, dog torsdag den 17. april,
kl. 17 mødes vi og mindes de mange palæstinensiske
ofre for 60 års besættelse og eksil med blomster og
lys på Rådhuspladsen i Århus.
14.-22. april Liv uden land. Fotoreportage af Ditte Bjerregaard om
livet i en palæstinensisk flygtningelejr udenfor Betlehem.
Rådhushallen i Århus. Kan ses i Rådhusets åbningstid.
14. april
Åbning af fotoudstillingen – kl. 15 i Rådhushallen
1. maj

Dialog om 60 års eksil. Informationsbod, billeder, taler
og musik på freds- og solidaritetspladsen, Jydsk Væddeløbsbane, Århus.

5. maj

Bruger Israel stadig tortur? – og hvorfor?- oplæg ved

14. maj

Perspektiver for fred, kl. 19.30 foredrag ved lektor og

15. maj

Søs Nissen, koordinator for Mellemøsten, Rehabiliteringscenter for Torturofre. Kl. 19.30 i U-huset,
Klosterport 4C, Århus

forfatter Michael Irving Jensen i U-huset, Klosterport 4C,
Århus

60 årsdagen for den palæstinensiske katastrofe,
en-Nakba - demonstration på Store Torv i Århus kl. 17.00
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Stop 60 års katastrofe for fred og frihed til
det palæstinensiske folk!
29. november 1947 vedtog FN’s
generalforsamling, at Palæstina
skulle deles mellem en jødisk stat
og en palæstinensisk.
Få dage efter indledte de
zionistiske militser, Hagana,
Irgun og Stern, en brutal og
systematisk fordrivelse af
palæstinenserne og massakrer
som den, der dræbte over 100
palæstinensere i landsbyen Deir
Yassin den 9. april 1948.
I løbet af 1948 blev 750.000 palæstinensere drevet fra deres hjem og
over 400 palæstinensiske landsbyer blev slettet fra jordens overflade.

60 års efter venter palæstinenserne stadig

I dag 60 år efter staten Israels oprettelse, 60 års krig og konflikter, 40
års israelsk besættelse af Vestbredden og bosættelsespolitik i strid
med international lov, venter palæstinenserne stadig på deres stat. De
fleste af de 3,6 millioner registrerede palæstinensiske flygtninge lever
fortsat i flygtningelejre på Vestbredden og på Gaza-striben, i Libanon,
Syrien og Jordan.

Støt det palæstinensiske folk

Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening, Region Midtjylland, kræver,
at Israel følger international lov og overholder menneskerettighederne.
Vi støtter palæstinensernes krav om ret til tilbagevenden og ret til et liv
i fred og frihed. Vi kræver, at den danske regering gennem EU presser
Israel til at ophæve besættelsen, rømme de ulovlige bosættelser og
rive muren ned.

1947

1948

2008

Hvis Israels nuværende
plan bliver ført ud i livet,
vil Israel råde over 90% af
det oprindelige Palæstina.
Imens bliver palæstinenserne overladt til 10% i en
mængde små enklaver
uden forbindelse til hinanden.
Israel konsoliderer grebet om Vestbredden ved
at fortsætte byggeriet af
muren og endnu flere
bosættelser her. Selvom
”køreplanen for fred” klart
siger, at der ikke må bygges flere bosættelser.

1947

Den jødiske befolkning repræsenterede under 1/3 af Palæstinas samlede befolkning, men fik efter FN’s delingsplan i 1947 tildelt 50% af det
oprindelige Palæstina. Muslimer og kristne fik tildelt 45%. (Jerusalem
blev international zone 5%). I 1947 så fordelingen af Palæstinas bofaste befolkning således ud:
Jøder 600.000 (32%), muslimer 1,1 mio. (58%), kristne 170.000 (9%)

1948

Ved Israels oprettelse havde jøderne overtaget yderligere 23% af
Palæstina, så de nu besad 78% af området, mens palæstinenserne nu
måtte nøjes med 22%

