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 Om Dansk Palæstinensisk Venskabsforening
Dansk Palæstinensisk Venskabsforening blev dannet i 1988 og er i
dag en landsdækkende organisation med stigende medlemstal. Organisationen er inddelt i fem regioner, der står for de lokale aktiviteter
og medlemskontakten.
 Oplysning med holdning
Foreningen driver oplysningsvirksomhed om konflikten gennem foredrag, studieture, kulturarrangementer, udvekslinger, gæstebesøg og
høringer. Foreningen taler palæstinensernes sag i de offentlige medier og gennem politikerkontakt. Foreningens hjemmeside opdateres
løbende om disse aktiviteter, og bringer nyheder om Mellemøsten.
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 Projekter og indsamlinger
Foreningen har løbende indsamlinger, der støtter palæstinensiske
projekter og organisationer. Blandt projekter og organisationer, der er
støttet, kan nævnes:
• børnehaver i flygtningelejre i Libanon,
• humanitær støtte til Gaza,
• NGO’er (ikke-statslige organisationer), der arbejder for demokrati, og
• israelske fredsgrupper.
Med støtte fra Udenrigsministeriet har foreningen via palæstinensiske
partnere i de besatte områder:
• kapacitetsopbygget kvindegrupper,
• bygget markveje,
• formidlet kendskab til menneskerettigheder og
• plantet frugttræer.
 Kontakter og samarbejde
Foreningen samarbejder med flere danske organisationer som f.eks.
Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp og jødiske fredsgrupper. Foreningen samarbejder også med ligesindede organisationer i Norden og Europa.
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 Bliv medlem
Bliv aktivt eller passivt medlem. Der er mulighed for regionalt og/eller
på landsplan, at deltage i foreningens mange spændende aktiviteter.
Medlemmer modtager elektroniske medlemsbreve og magasinet
Palæstina Orientering.
Kontakt foreningen for medlemskab og/eller støttebidrag.
Dansk Palæstinensisk Venskabsforening
Postboks 1976
1023 København K
Telefon 35 35 48 68
E-mail: danpal@danpal.dk
www.danpal.dk
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Dansk Palæstinensisk Venskabsforening har til formål, at øge
forståelsen for det palæstinensiske folks skæbne historisk
og kulturelt. Foreningen støtter palæstinensernes krav om
national selvbestemmelse.
Da Israel blev oprettet i 1948 blev en stor del af det palæstinensiske folk hjemløse. 750.000 mennesker flygtede i panik
og/eller blev fordrevet af israelske hærenheder. De fordrevne
- og deres efterkommere - over
5 millioner palæstinensere er i dag i eksil verden over. De
største grupper af flygtninge
er i de arabiske stater, hvor
fjerde generation nu vokser
op i flygtningelejre. Foreningen støtter flygtningenes ret
til at vende tilbage til deres
ejendom, som fastslået i FNresolution 194 fra 1949 og
som årligt bekræftes.

De palæstinensere, der
blev tilbage efter krigene, lever i dag under
israelsk besættelse, eller som et diskrimineret
mindretal i staten Israel.
Foreningen arbejder for
fuld israelsk tilbagetrækning fra de besatte
områder i henhold til
FN-resolution 242, og
støtter palæstinenserne
i Israel i deres kamp for fulde nationale og borgerlige rettigheder som statsborgere på lige fod med israelere.
Fredsaftalerne i 1990´erne gav palæstinenserne et delvist
selvstyre i et begrænset område, mens den israelske besættelse for tsatte og nye ulovlige bosættelser skød op på Vestbredden og i Østjerusalem. Antallet af bosættere er steget fra
200.000 til 500.000 på 15 år, og vokser yderligere hver dag.
FN fordømmer de ulovlige bosættelser og palæstinenserne gør
for tsat modstand mod dem. Den israelske regering har ageret
med voldsomme militære offensiver, kontrol og adskillelse.
Den ulovlige mur på Vestbredden og hegnet omkring Gaza
isolerer palæstinenserne - også fra hinanden.
I de senere år har palæstinenserne været splittede, især på
grund af manglende resultater af fredsprocessen. Brud på
menneskerettigheder begås især af Israel, men også af palæstinensiske myndigheder. Foreningen arbejder for en demokratisk retsstat for den palæstinensiske befolkning i Gaza, på
Vestbredden og i Østjerusalem.

