
 

Region Midtjylland, Danish - Palestinian Friendship Association   www.danpal.dk, 

v. Iben Baadsgaard Al-Khalil, Sadelmagertoften 86, 8270 Højbjerg, E-mail: aarhus@danpal.dk  mobil 60896170 

 
 

Invitation til debatmøde 5. maj 2008: 

 

Tortur under besætteTortur under besætteTortur under besætteTortur under besættellllsesesese 

Israel og Palæstina 2008 

 

Det danske Rehabiliterings- og forskningscentret for torturofre (RCT) har siden 1994 støt-
tet israelske og palæstinensiske organisationer, der arbejder mod tortur i deres respektive 
samfund.  

Søs Nissen fra RCT fortæller den 5. maj kl. 19.30 om palæstinensernes og israelernes 
tortur, der atter er international debat om. Israels brug af tortur forsvares, fordi mange 
vestlige stater mener, at tortur kan anvendes i forsvaret mod terror.  Og palæstinensiske 
overgreb negligeres, fordi det skønnes nødvendigt, at det palæstinensiske selvstyre be-
holder magten i opgøret med Hamas. 

RCT’s partnerorganisation Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) arbej-
der bl.a. med rehabilitering af løsladte, traumatiserede fanger fra de israelske fængsler, 
og med forebyggelse i det palæstinensiske samfund. I Israel dokumenterer RCTs partne-
re, hvad der sker i et vestligt samfund, som tillader tortur.  

� Kan tortur forsvares i kampen mod terror? 

� Eller for at opnå politisk stabilitet? 

Disse og andre spørgsmål er til debat på mødet, som med udgangspunkt i Israel og Pa-
læstina giver viden, der kan overføres til andre flygtningegrupper i Danmark. 

Søs Nissen er kulturgeograf med arabisk som sidefag fra Københavns Universitet. Hun 
har arbejdet som program koordinator for Mellemøsten i RCT siden 2004. 

 

Mandag den 5. maj kl. 19.30 
U-huset, Klosterport 4C 3. sal, Århus C 
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Tilmelding: 

Af hensyn til planlægningen af mødet vil vi gerne at deltagere tilmeldes på 
aarhus@danpal.dk senest den 2. maj kl. 12.00. 

 
Venskabsforeningen håber aftenens debat vil interessere både medarbejdere som i hver-
dagen møder flygtninge med tortur i bagagen, interesserede i Israel-Palæstina konflikten 
og andre med interesse for menneskerettigheder.  
 
 

Mødet er en del af venskabsforeningen markering af 60 året for 
delingen af Palæstina og oprettelsen af Israel, som skabte et af 
verdens største og længstvarende flygtningeproblemer, idet 
cirka halvdelen af den palæstinensiske befolkning blev gjort til 
flygtninge.  
 
Mødet er også en del af kampagnen ”Der skal folk til” som 
sætter fokus på, hvordan vi alle sammen kan være med til at 
bidrage til en positiv udvikling i verden og de danske u-
landsorganisationer.  

 
 
 
 

Vi håber, du vil sende invitationen videre i dit netværk! 


