
Det handler om mest mulig  
jord til Israel – og færrest mulige 
palæstinensere

Hvor svært 
kan Det være?

Information om konflikten Israel-Palæstina:

Ofte fremstilles den mere end 60 år lange konflikt 

mellem Israel og Palæstina som meget kompliceret. 

Det er gerne begrundelsen for, at det internationale 

samfund ikke aktivt har forsøgt at løse konflikten. 

Og det er ofte den samme grund, politikere giver, 

når de bliver spurgt, hvorfor de kan se passivt til. 

Men er konflikten så kompliceret, som den fremstil-

les? Se de fire kort i denne avis. Konflikten handler 

grundlæggende om jord og fordrivelse, og set i det 

lys er konflikten såre enkel. 

 

 Læs mere inde i avisen >>

Dansk Palæstinensisk venskabsforening



Forestil dig, at et andet land besatte Dan-
mark. Forestil dig, at du skulle have skriftlig 
tilladelse fra de udenlandske besættelsessol-
dater til at rejse fra din hjemby til nabobyen 
tre kilometer derfra. 

Forestil dig, at alle lufthavne var lukket, 
og myndighederne kunne forhindre dig i at 
rejse til et andet land ved at påstå, at der er 
en sikkerhedsrisiko ved det. Pludselig kan de 
smide dig ud af dit hus og give det til egne 
borgere.

Forestil dig, at du ikke måtte køre på de 
bedste veje, og at du ikke måtte flytte fra din 
bolig. Eller at en otte meter høj betonmur, 
der deler hele landet, bliver bygget tværs gen-
nem netop din baghave. Uden at nogen har 
spurgt dig først.

Nej, det foregår ikke i Danmark, men det 
foregår i de besatte palæstinensiske områder. 
Hver dag, hver time, hvert minut.

44-årige Jamal Juma fra landsbyen Bil´in 
på Vestbredden er nabo til den israelske mur, 
kaldet Apartheidmuren. Han fortæller, at mu-
ren omringer indbyggerne på Vestbredden og 
i Gaza og skaber enklaver, som er helt uden 
frugtbar jord til landbrug, uden særlig meget 
vand.

velkommen til verdens  
største åbne fængsel

Sammen med bosættelserne cementerer 
Muren den koloniale beskyttelse fuldstæn-
digt, siger han.

„De israelske myndigheder deler os på 
kryds og tværs. Vejene forbinder bosættel-
serne med hinanden og med Israel. Og vi har 
selvfølgelig ikke lov til at færdes på dem. Af 
erfaring ved vi, at alle, der kører på dem, ry-
ger i fængsel. I stedet må vi køre ad de palæ-
stinensiske veje, og hvis de krydser israelske 
veje, må vi gennem en tunnel“, siger Jamal 
Juma. 

Oveni har israelerne bygget checkpoints 
inde på hele det palæstinensiske område, 
hvor palæstinenserne stoppes og chikaneres.  

Hvis Jamal Juma og andre palæstinensere 
vil ud af Vestbredden, kan de ikke tage til en 
lufthavn på Vestbredden. Israel lukkede Qa-
landia-lufthavnen i 1967, da de invaderede 
Vestbredden og tog den fra Jordan. Palæsti-
nenserne må håbe på, at israelske grænse-
vagter lader dem passere Allenby-broen til 
nabolandet Jordan. Ventetiden kan ofte være 
ti-tolv timer i stegende hede. For beboerne i 
Gaza længere sydpå er det næsten umuligt at 
komme ud, da både Egypten og Israel holder 
området belejret.

Politiet og militæret har ikke bare effektivt 
begrænset Jamal Jumas og palæstinenser-
nes bevægelsesfrihed, men også menings-, 
ytrings-, forsamlings-, foreningsfrihed indtil 
det groteske. 

Officielt har Israel generelt ikke lovfæstet 
apartheid i sin nedrigeste form som adskil-
lelse af offentlige toiletter og badestrande. Al-
ligevel muliggør israelsk lovgivning systema-
tisk diskriminering mod palæstinenserne.

„Dette er apartheid“, siger Jamal Juma.
Konklusionen i en rapport fra en række 

forskere fra Sydafrika, Storbritannien og Is-
rael giver ham ret i denne påstand.

„Staten Israel praktiserer både kolonia-
lisme og apartheid i de besatte palæstinen-
siske områder“, skrev et hold eksperter i in-
ternational ret fra universiteter i Sydafrika, 
Storbritannien, Israel og på Vestbredden i 
maj, refereret af Palestine Telegraph.

Forskerne henviser til, at en FN-resolution 
fra 1973 udtrykkeligt slår fast, at apartheid 
ikke udelukkende drejer sig om forhold i 
Sydafrika.

„Hvor længe endnu skal det vare i vo-
res land“, spørger Jamal Juma.

sPlIt Dem, 
knus Dem, 
forDrIv Dem

Der er forslag om, at arabiske navne på tu-
sindvis af vejskilte og stedbetegnelser i Israel, 
Jerusalem og muligvis også store dele af Vest-
bredden skal fjernes og erstattes med hebræi-
ske navne. Betegnelse og navne på steder og 
samfund, som eksisterede før den israelske 
stats oprettelse, skal væk. Endvidere forslås 
det, at det arabiske ord „nakba“ nu forbydes  
i palæstinensiske skolebøger i Israel. „Nakba“ 
udtrykker den palæstinensiske katastrofe 
med zionisternes fordrivelse af over 700.000 
palæstinensere ved Israels oprettelse.   

Hebræiseringen af de arabiske navne og 
forbudet mod ordet „nakba“ er led i Israels 
bestræbelser på at udradere den palæstinen-
siske arv i det oprindelige Palæstina. Det sker 
samtidig med forstærkede israelske krav til 
palæstinenserne i de besatte områder om at 
anerkende Israel som jødisk stat til gengæld 
for en amputeret palæstinensisk selvstæn-
dighed under israelsk overherredømme.

Dagligt mareridt 
60 år efter statens oprettelse har Israel taget 
det meste af Palæstina. Den jord, som palæ-
stinenserne endnu har tilbage af Vestbred-
den, ligger som isolerede enklaver uden 
funktionsdygtig indbyrdes forbindelse, 
omgivet af over 200 jødiske kolonier med 
en halv million kolonister i strid med inter-
national ret. Det hele er bevogtet af israelsk 
militær og geografisk brudt op af hundred-
vis af kilometer asfaltveje, totalt integreret i 
israelsk infrastruktur og kun med adgang 
for jøder. 

Israels godt 700 kilometer lange adskil-
lelsesbarriere af pigtråd og beton, apart-

heidmuren, ned gennem Vestbredden har 
beslaglagt meget af den bedste palæstinen-
siske landbrugsjord og mange af de rigeste 
vandkilder. Familier, landsbyer og samfund 
er splittet og isoleret i lukkede enklaver. Jord-
beslaglæggelse, ødelæggelse af afgrøder og 
produktionsapparat, nedrivning af 18.000 
palæstinensiske hjem og jødiske bosætteres 
sanseløse hærgen gennem fire årtier para-
lyserer det palæstinensiske samfund og gør 
de knap tre millioner Vestbreds-palæstinen-
seres liv til et daglig mareridt. Hertil kom-
mer et kafkask retssystem med forskellige 
love for israelere og palæstinensere, som 
sammen med den øvrige besættelsespoli-
tik kan lignes ved sydafrikansk apartheid. 

Udvandring   
Israel har stækket den palæstinensiske mod-
standskraft ved at splitte palæstinenserne 
og fremprovokere en borgerkrig mellem 
palæstinenserne i Gaza-striben, mens Vest-
bredden styres af USA og Israels foretrukne 
folk. 

Med undertrykkelse og daglig terrorisering 
tvinger Israel palæstinenserne til frivilligt at 
udvandre fra Palæstina. Et Palæstina uden 
palæstinensere har været zionisternes mål 
siden det zionistiske projekts start for 100 år 
siden. Er folk først rejst ud, får de ikke lov 
til at vende tilbage. Om det er fra Gaza eller 
Vestbredden, eller det gælder de 4–5 millio-
ner efterkommerne efter de først fordrevne 
palæstinensere, som lever i diasporaen.

Israels formel for sejr i krigen mod palæ-
stinenserne er enkel og effektiv: Split dem, 
knus dem, fordriv dem.Tusinder er af palæstinensere har fået deres hjem ødelagt af de israelske myndigheder.



Hvad betyder …

araber: 
Person, der tilhører et af de  
arabisk-talende folk

antisemit: 
Person, der nærer had til jøder

Bosætter: 
Israelsk jøde, der bor ulovligt på  
palæstinensisk territorium

Israeler: Borger i staten Israel

Jøde: 
Person, der bekender sig til jøde-
dommen. Eller person, der opfatter 
sig som medlem af det jødiske folk

muslim: 
Person, der bekender sig til islam

Palæstinenser: 
Person, som er efterkommer af den 
arabiske befolkning i Palæstina

semit: 
Person, det tilhører en semitisk- 
talende folkegruppe

terrorist: 
Person, der anvender terror for at nå 
et bestemt politisk eller religiøst mål

Zionist: 
Person, der er tilhænger af og  
støtter en jødisk stat i Palæstina

Det handler om mest mulig jord …
(Fortsat fra forsiden …) Israel arbejder støt på 
at få mest mulig jord – og færrest mulige pa-
læstinensere. Der sker en langsom, men sik-
ker fordrivelse af palæstinenserne fra deres 
jord og ejendom.

Når Israel fremstiller konflikten som ulø-
selig og uoverskuelig, er det for selv at kunne 
bestemme, hvordan det internationale sam-
fund skal reagere på denne langsomme for-
drivelse. 

Apartheid ikke kun i Sydafrika
Af FN’s konvention om apartheid fremgår 
det, hvad FN forstår ved apartheid, nemlig un-

dertrykkelse, fordrivelse og udryddelse af en 
etnisk gruppe eller et oprindeligt folk.

I Indien, USA og Sydafrika fik apartheid 
de udtryk, som magthaverne skønnede nød-
vendige det pågældende sted. Apartheidsyste-
merne var derfor forskellige. I nogle tilfælde 
kan sammenligninger mellem Sydafrika og 
Israel hjælpe på forståelsen, men der er også 
forskelle. Den israelske stat kombinerer apart-
heid, militær besættelse og kolonisering på 
sin egen måde. Men især sydafrikanere, bla. 
Desmond Tutu og Nelson Mandela, mener, at 
lighederne er mange. 

Det er derfor også oplagt, at midlerne til 

at stoppe Israels brud på international lov og 
menneskerettighederne kan være de samme, 
som med stor succes blev brugt mod det ra-
cistiske styre i Sydafrika. Sanktioner, blokade 
og folkelig boykot er nødvendig mod Israel 
i dag.

Sanktioner og boykot 
Israel har i dag et tæt og meget begunstiget 
samarbejde med EU via den såkaldte  „Asso-
cieringsaftale“ og via naboskabsaftalen. Forud-
sætningerne for aftalen er, at Israel overholder 
menneskerettighederne, men dette sker ikke 
trods utallige henstillinger fra EU. Danmark 
burde derfor arbejde for, at aftalen suspende-
res, indtil Israel mærkbart ændrer sin politik 
og følger henstillingerne.  

Men andre kan også gøre noget. Virksom-
heder, som handler med våben og samarbej-
der på militærstrategiske områder med Israel, 
understøtter besættelsen og undertrykkelsen. 
Dem må der protesteres imod.

Boykot af israelske varer og stop for kul-
turelt, akademisk og sportsligt samkvem er 
nogle af de midler, alle kan hjælpe til med. 
Erfaringer viser, at det er effektivt. 

Denne uddelingsavis er én af mange akti-
viteter, som i den kommende tid vil blive sat 
i værk af Dansk Palæstinensisk Venskabsfor-
ening og Palæstina-Initiativet for at gøre det 
klart, at konflikten handler om jord, og at det 
internationale samfund nu må tvinge Israel 
til at overholde international lov. 

Kortet til ovenfor er fra 2006. Siden er muren 
blevet længere, bosætterne flere og udsigten til et 
sammenhængende territorium  for en palæstin-
ensisk stat væsentligt mindre.

Inden for Damaskus-porten. Foto: Charlotte Haslund-Christensen. (Arkivfoto)

Mindre og  
mindre jord til 
palæstinenserne

Palæstinensisk og 
jødisk jord 1946

FNs delingsplan
1947 1948-1967 2008



Apartheidmuren

(Hvide felter) Palæstinensisk område,  
beslaglagt af Israel, hvor palæstinenserne  
ikke har adgang

Israelske bosættelser
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Besættelse,
kolonIalIsme,
aPartHeID
I strid med internationale konventioner har 
staten Israel bosat egne borgere i de besatte 
områder og krænket de derboende palæsti-
nenseres menneskerettigheder i grotesk om-
fang.

I en rapport om „Besættelse, Kolonialisme, 
Apartheid“ konkluderer en international 
ekspert-gruppe, nedsat af  det sydafrikanske 
humanistiske forskningsråd (HSRC), at Is-
rael praktiserer apartheid. Eksperterne peger 
på, at Israels politik ligner den sydafrikanske 

apartheid-politik på tre centrale punkter. Det 
drejer sig for det første om den diskrimina-
tion, der priviligerer jøder over ikke-jøder. For 
det andet om bestræbelserne på at ændre geo-
grafi og befolkningssammensætning sådan, 
at palæstinenserne er henvist til tætbefolkede 
reservater, klemt mellem jødiske bosættelser 
og bosætterveje, som palæstinensere ikke må 
køre på eller krydse. Og for det tredje handler 
det om, at Israel med henvisning til besæt-
telsesmagtens, de ulovlige bosætteres og sta-

tens sikkerhed, begrænser palæstinensernes 
ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og andre af 
de frihedsrettigheder, som demokratisk an-
lagte mennesker betragter som fundamen-
tale.  

Undertrykkelse 
Undertrykkelsen af palæstinenserne antager 
mange former, og flere af dem falder sole-
klart ind under det, som den Internationale 
Apartheid-Konvention udtrykkeligt forbyder. 

Hvem er vi?

I den kommende tid vil Dansk Palæstinensisk Venskabsforening 
og Palæstina-initiativet sætte fokus på Israels udøvelse af apart-
heid ikke kun i de besatte områder Gaza, Vestbredden og Østje-
rusalem, men også i selve Israel.

Dansk Palæstinensisk venskabsforenings formål er at udvikle og 
fremme forståelsen for og støtten til det palæstinensiske folk. 
Dansk Palæstinensisk Venskabsforening arbejder for anerken-
delse af det palæstinensiske folks nationale rettighe der, dets ret 
til selvbestemmelse og dets ret til at danne en uafhængig palæsti-
nensisk stat med hjemmel i international lovgivning. 

Palæstina-initiativet er et landsdækkende samarbejde mellem 
solidaritetsforeninger, politiske partier og fagforeninger. Palæ-
stina-initiativets organisationer vil det næste år stå i spidsen for en 
række aktiviteter og sætte fokus på Israels udøvelse af apartheid.

Hvis du vil vide mere eller deltage i aktiviteterne
Hvis du har mulighed for at hjælpe os med at sætte fokus på kon-
fliktens indhold, så kontakt os på telefon 6064 1948 eller send en 
mail til: dpv.h.afd@gmail.com, så sender vi gerne flere uddelings-
aviser, pjecer og plakater. Kontakt os også, hvis du ønsker at give 
en hånd med i de mange lokale aktiviteter.

Du kan også hente materialer og holde dig orienteret på siderne 
www.danpal.dk og www.palaestina-initiativet.dk.

Én artikel nævner således „Nægtelse af retten 
til livet ved mord på medlemmer af en race-
gruppe“. En anden taler om  „Nægtelse af ret-
ten til personligt liv og frihed ved udsættelse 
for tortur eller for grusom, umenneskelig el-
ler nedværdigende behandling eller straf”.

Siden 1967 er tusinder af palæstinensere i 
de besatte områder blevet dræbt af den isra-
elske besættelsesmagt. Alene under de to in-
tifadaer (1987–1993 og 2000–) er mere end 
6.000 palæstinensere blevet dræbt af den 
israelske hær. En stor andel var  ubevæbnede 
civile, ofte børn.

Israel udfører summariske  likvideringer  
af palæstinensere, der betegnes som ’terrori-
ster’, uanset om de benytter sig af terror eller 
ej. Efter udbruddet af den anden intifada gav 
de israelske myndigheder hæren „en bredere 
licens til at likvidere palæstinensiske terrori-
ster“. Og den licens holder besættelsesmag-
ten sig ikke tilbage med at benytte sig af.

650.000 fængslede 
Undervejs i besættelsen har Israel fængs-
let palæstinensere, der har gjort modstand. 
Dem er der i sagens natur mange af, og 
siden 1967 har 650.000 palæstinensere 
været i fængsler og fangelejre. Det sva-
rer til til 20 % af den palæstinensiske be-
folkning, og blandt mænd og store drenge 
er det ca. 40 %, der har været fængslet. 
I februar 2009 rapporterede den israelske 
menneskerettigheds organisation B’Tselem, 
at 7940 palæstinensere  i øjeblikket sidder 
i   israelsk fængsel. Af disse sidder 548  i så-
kaldt  administrativ indespærring, dvs. uden 
at have været stillet for en dommer og uden 
at have haft adgang til en advokat. Arresta-
tion og fængsling ledsages ofte  af tortur og 
mishandling for at fremtvinge tilståelser og 
skaffe information.

Læs mere 
Denne artikel og resten af avisen er en del af 
en oplysningkampagne om Israel-Palæstina 
konflikten. Artiklerne uddybes i en serie på 
otte foldere om emnerne: Jord, Vand, Mur, 
Bosættelser, Flygtninge, Jerusalem, Fanger 
og EU’s associeringsaftale med Israel. Bag 
alle udgivelserne står Dansk Palæstinensisk 
Venskabsforening og Palæstina-initiativet.

Grænseovergang mellem Israel og Palæstina

Israel har i mere end 40 år holdt Vestbredden og Gaza besat
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