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Redaktion: 

Nyhedsbrevet redigeres af forretningsudval- 
get i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening. 

Ansvarshavende redaktør: Fathi El-Abed. 

 

Kære medlem 

Endnu en begivenhedsrig måned er gået. I 
hver eneste uge i de sidste flere måneder har 
Palæstina været på dagsordenen. Og 
foreningen kan næsten ikke følge med; 
hverken i de mange henvendelser fra pres- 
sen, Palæstina-interesserede eller studeren- 
de, der vil vide mere eller vil skrive om 
Palæstina m.v. For slet ikke at tale om den 
stigende medlemstilgang som vi er meget 
glade for. 

Bestyrelsen i Dansk Palæstinensisk Ven- 
skabsforening forsøger efter bedste evne, at 
leve op til sit ansvar over for foreningens 
medlemmer ved at udsende Nyhedsbrevet 
med de sidste opdateringer i denne historiske 
periode, der tegnes hver eneste dag som 
følge af palæstinensernes diplomatiske 
offensiv i FN. 

Det er dog svært for diplomatiet er også en 
form for krig om end en stille en af slagsen. 
Kendere af Palæstina-sagen ved, at ingen 
konflikt i historien har budt på mere armvrid- 
ningspolitik, studehandler og afpresninger 

end Palæstina-sagen. Lige fra den forhadte 
delingsplan i 1947, hvor visse lande blev 
presset eller ”købt” til at stemme for 
delingsplanen, da det på et tidspunkt viste 
sig, at zionisternes banemænd og deres 
allierede i verdensorganisationen ikke kunne 
opnå et flertal for planen. Som bekendt 
lykkedes det til sidst. 

Det var historiens største lektion i den før 
omtalte armvridningspolitik, hvor især USA 
dengang udøvede pres på enkelte lande indtil 
flertallet var i hus. 

HISTORIEN gentager sig i disse dage.  

Flere kilder beretter om hvordan FN 
bygningen har summet af en nedtrykt 
stemning hver gang USA har siddet med et 
givent land under fire øjne. Flere historier om 
delegationer med sved på panden, når de i 
stilhed efter et møde med amerikanerne. 

FN’s Sikkerhedsråd skulle allerede i slutningen 
af oktober 2011 have truffet en beslutning 
om Palæstinas ansøgning om at blive optaget 
som et fuldgyldigt medlem i FN. Og det som 
så ud til at ende med en pinlig optræden for 
USA, der ville nedlægge et VETO i 
Sikkerhedsrådet endte med, at de 
nødvendige 9 stemmer - ud af 15 - for et ja til 
Palæstina i FN blev til kun 8 og dermed intet 
flertal i denne omgang. 

I stedet blev beslutningen at sende 
Palæstinas ansøgning til en underkomité i 
FN’s Sikkerhedsråd. En sand syltekrukke, men 
som har til formål, at købe tid nok til at presse 
bestemte ikke permanente medlemmer. 

Det viste sig til sidst, at - desværre - var 
Bosnien som et af de ikke faste medlemmer i 
FN’s Sikkerhedsråd der bukkede under for det 
amerikanske pres. 

Det lykkedes amerikanerne at presse det 
bosniske præsidentskab ved at udnytte den 
særlig situation landets præsidentsystem er i; 
det bosniske præsidentskab består af tre 
medlemmer: en serber, en kroat og en 
muslim. 

Efter et amerikansk brev til samtlige tre - hver 
for sig - endte med, at det muslimske medlem 
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af præsidentskabet ville stemme ja. Den 
kroatiske ville undlade med at stemme og den 
serbiske ville stemme nej til Palæstina i FN og 
var endda stærkt imod! 

Bosnien endte med hverken at stemme for 
eller imod efter i flere måneder at havde 
signaleret, at ville stemme for Palæstina i FN. 

Dermed blev den nødvendige niende stemme 
manipuleret væk af USA, der af den grund 
ikke var nødsaget til at nedlægge VETO og 
bringe sig selv i forlegenhed over for resten af 
verdenssamfundet og især en arabisk verden i 
oprør for frihed og demokrati. 

Hvad så nu? 

Intet klar billede af hvordan forløbet vil nu 
fortsætte. Men én ting er sikkert; den 
palæstinensiske diplomatiske offensiv går 
videre - på trods af alle sten i vejen. 

Der er to muligheder her og nu. Og det er ikke 
enten eller. Men tilsyneladende både og: 

- palæstinenserne indstiller i det nye år - ca. 
medio januar 2011 - endnu en gang til 
Sikkerhedsrådet at behandle ansøgningen, 

- palæstinenserne vælger at gå direkte til FN’s 
Generalforsamling, der nok - i lighed med 
den historiske afstemning i UNESCO - vil 
opnå et massivt flertal for at optage 
Palæstina. Endnu flere lande - især EU-lande 
- vil her stemme for at optage Palæstina i 
FN. Men uden FN’s Sikkerhedsråds indstil- 
ling vil det ikke blive et fuldgyldigt medlem- 
skab og nok til ”et medlemsland med 
observatør status”. 

Det indviklede diplomatiske spil giver det 
palæstinensiske lederskab en sand hoved- 
pine. For det er stærke kræfter de er oppe 
imod. En sand men stille krig. 

Hvornår sagen om Palæstina optagelse i FN 
afgøres - og om overhovedet i de kommende 
uger og måneder - vil det vise sig inden medio 
december. 

Vi må bede for en sand sejr for Palæstina i FN 
eftersom en fredsproces med Israel ikke er 
mulig og alt imens bliver Vestbredden mindre 

for hver dag der går og flere illegale bosættel- 
ser kommer til. 

 

Israel godkender nye illegale udvidelser af 
bosættelser 

I starten af oktober 2011 gav Israels regering 
tilladelse til konstruktionen af 1.100 nye 
boliger i bosættelsen Gilo i den besatte 
palæstinensiske by Østjerusalem. 

 
Det israelske indenrigsministerium erklærede, 
at de nye boliger skal opføres i bosættelsen 
Gilo, som er en spredt israelsk enklave i det 
sydøstlige Jerusalem. 

Den israelske beslutning affødte den 
sædvanlige amerikanske ”skuffelse over den 
israelske beslutning” og en tilsvarende 
forargelse fra EU's side. 

Imens bliver Vestbredden mindre og mindre 
for hverdag der går. 

Dette israelske skridt øger dermed de 
markante spændinger mellem Israel, USA og 
palæstinenserne efter palæstinensernes 
ansøgning om optagelse i FN i sidste uge. 
USA, som forsøger at få partnerne tilbage til 
forhandlingsbordet, har tidligere protesteret 
mod en udvidelse af Gilo-bosættelsen. 

Saeb Erekat, som er palæstinensernes 
chefforhandler, har hurtigt fordømt den 
israelske beslutning og siger, at godkendelsen 
svarer til ”1.100 nej'er til en genoptagelsen af 
fredsforhandlingerne”. 

Byggeplanen skal først i høring, hvor befolk- 
ningen kan give deres holdning til planerne til 
kende, før de endeligt godkendes af Jerusa- 
lems myndigheder. Men der hersker ingen 
tvivl om, at byggeplanerne vil blive godkendt. 
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Planen indebærer, at 20 % af boligerne tileg-
nes unge par, samt konstruktionen af en 
gangbro og et indkøbscenter i bosættelsen 
Gilo. 

Og nye bosættelser til… 

I midten af oktober 2011 meddelte den 
israelske regering, at den inden årets udgang 
vil sende byggeriet af 814 nye bosættelse 
enheder i udlicitering. Målet er en udvidelse 
af den østlige del af den besatte palæstinen- 
siske by Østjerusalem, især i bosættelserne 
Jabel Abu Gheim/Har Homa (sydøst) og Bisgat 
Ze`ef (nordøst), som udgør bosættelsesbæltet 
omkring Østjerusalem (Ramot Allon i vest, 
Bisgat Ze´ef i nordøst, Ma´ale Adumimm i øst, 
Har Homa i syd og Gilo i sydvest). 

 
Byggeriet forventes indledt i første kvartal af 
2012 og afsluttet allerede i starten af 2014. 

 

Et kontroversielt israelsk lovforslag 

Den israelske regering har godkendt et 
lovforslag, der sigter mod forbud af 
finansiering fra udlandet til de israelske 
menneskerettighedsorganisationer som f.eks. 
Gush Shalom, Breaking The Silence, B`Tselem 
m.fl. 

Lovforslaget forventes vedtaget og vil 
udelukkende ramme de venstreorienterede 
israelske freds- og/eller menneskerettigheds- 
organisationer og som primært arbejder for, 
at løfte sløret for Israels konstante 
overtrædelser af menneskerettighederne og 
international ret i de besatte områder. 

Til gengæld forventes de højreekstremistiske 
organisationer, der arbejder for bosætter- 
bevægelsen på Vestbredden ikke at blive 
berørt af lovforslaget. Og de kan dermed 
fortsat modtage de mange millioner af dollars 
de modtager fra højreekstremistiske millio-
nærer som Moskowitz og Adelman. 

Flere israelske organisationer med Gush 
Shalom i spidsen betegner forslaget som ” 
…et led i kæden af anti-demokratiske 
lovgivninger, som er blevet et kendetegn for 
den nuværende israelske regering og sine 
repræsentanter i Knesset (det israelske 
parlament)”. 
___________________________________ 

Bognyheder 

GAZA FOTO ALBUM af Kent Klich 

Forlaget Politisk Revy, pris 198,- kr. 

Ved årsskiftet 2008/2009 gennemførte 
israelsk militær operation “Støbt Bly” - et 
angreb - i strid med folkeretten - på den 
palæstinensiske civilbefolkning i Gaza. 

- 1.400 palæstinensere mistede livet 

- 13 israelere mistede livet 

- 3.354 hjem blev fuldstændigt ødelagt 

- 11.112 hjem blev delvis ødelagt 

- 52.000 palæstinensere blev gjort hjemløse 

- langt over 10.000 blev alvorligt såret 

Fotografen Kent Klich kom til Gaza for i sam- 
arbejde med faktaindsamlere fra Palestinian 
Centre for Human Rights, PCHR1, at 
dokumentere krigens ødelæggelser. 

 

                                                 
1 http://www.pchrgaza.org/portal/en/  
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Resultatet af de materielle ødelæggelser af 
operation “Støbt Bly” kan ses i denne bog. En 
samling forstyrrende, fascinerende og 
samtidigt æstetisk smukke farvefotografier 
dokumenterer krigens grusomme efterladen- 
skaber. Om muligt mere tankevækkende, end 
hvis der havde været mennesker at se på 
billederne. 

Kent Klich, født 1952, har studerede psykologi 
ved Göteborg Universitet, inden han 
begyndte at arbejde med fotografi og film. 
Har udgivet en række fotobøger om sociale 
problematik ker. 

Efter aftale med Dansk Palæstinensisk Ven- 
skabsforening tilbydes foreningens medlem-
mer bogen til 98,- kr. inkl. forsendelse ved 
henvendelse til forlaget. 

For yderligere information kontakt venligst 
forlaget på politiskrevy@forlagene.dk eller 
telefon 33 91 41 41. 

 

Fatah og Hamas forsones 
De rivaliserende palæstinensiske fraktioner 
Hamas og Fatah er blevet enige om, at holde 
valg i de palæstinensiske områder i maj 2012. 

Det er sket efter et gennembrud i de 
forhandlinger, som på det seneste har fundet 
sted i den egyptiske hovedstad Kairo mellem 
de to organisationer. 

Ifølge planen skal der inden for de kommende 
uger oprettes en overgangsregering, som skal 
lede palæstinenserne i det halve år frem til 
valget. 

En vigtig sten på vejen for, at de to 
organisationer kunne blive enige i de sidste 

nogle måneder var et krav fra Hamas om, at 
den nuværende premierminister Salam 
Fayyad ikke må være en del af denne 
overgangsregering. 

Salam Fayad meddelte fornyeligt, at han ikke 
vil stå i vejen for en palæstinensisk enighed 
og vil gå med til ikke at være med i 
overgangsregeringen. 

Aftalen forventes at falde på plads, når de 
sidste stridspunkter mellem Fatah og Hamas 
er løst. 

 

Merchandise 

- Pins med dansk & palæstinensisk flag kan 
købes til 30 kr. + forsendelse. 

- Trøjer og logo; dansk og palæstinensisk flag 
og brochuren om Dansk Palæstinensisk Ven- 
skabsforening kan købes for kr. 100 kr. + 
forsendelse. 

- En digtsamling med 23 oversatte palæsti- 
nensiske digte og andre om Palæstina kon- 
flikten i en lille bog med spiralryg kan købes 
for 50 kr. + forsendelse. 

For yderligere kontakt DPV’s næstformand og 
formand for Region Syd Bent Hansen på 
danpal@danpal.dk 

 

DPV i centrum for mediedækningen 

I de sidste måneder er henvendelserne fra 
mediefolkene steget på ny. Ikke alene den 
palæstinensiske diplomatiske offensiv i FN 
trækker opmærksomhed. 
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Men også fangeudvekslingen mellem palæsti- 
nenserne og Israel fik en del dækning og 
omtale med DPV i spidsen, målrettet den 
danske offentlighed. Fra TV2 News til DR, 
men også radio, Tekst TV og aviser til de 
lokale medier flere steder i landet. 

DPV gør en forskel - også når det gælder en 
simpel rådgivning til journalister om Palæsti- 
na, konflikten Palæstina/Israel, Mellemøsten 
generelt og samtidig oplever DPV en markant 
stigning i henvendelser fra studerende fra alle 
niveauer, der vil skrive om Palæstina og 
ønsker DPV’s hjælp. 

 

Har du erfaring eller lyst at arbejde som 
fundraiser? 

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening søger 
erfarne og entusiastiske fundraisere til vores 
team der arbejder for at rejse midler til og 
fremme vores arbejde. 

Du vil være med til at: 

- udvikle nye og banebrydende fundraisings 
aktiviteter, 

- hjælpe med organisering af fundraisings- 
arrangementer. 

- identificere og udvikle nye kilder til finan- 
siering af foreningens arbejde og aktivite- 
ter og 

- udvikle en egentlig fundraising strategi for 
Dansk Palæstinensisk Venskabsforening. 

Det er en opgave baseret på frivillighed og du 
skal kunne forpligte dig til DPV’s mål om at 
skabe en retfærdig løsning for det palæsti-
nensiske folk baseret på en to-statsløsning 
med et Palæstina på 1967 grænsen, side om 
side med Israel. 

Det eneste vi tilbyder, er energi, entusiasme 
og støtte fra en organisation som er dedikeret 
den palæstinensiske sag, samt muligheden 
for at blive aktivt involveret i en sag med stor 
indflydelse på beslutningsprocessen. 

Har dette din interesse så kontakt os på 
danpal@danpal.dk eller ring på 35 35 48 68. 

 

Hvorfor er jeg frivillig for DPV? 

Af Peter Kuzmanovski 

Da jeg begyndte at studere konflikten mellem 
det zionistiske regime og det palæstinensiske 
folk, må jeg indrømme, at jeg ikke kendte til 
Dansk Palæstinensisk Venskabsforening. Jeg 
interesserede mig hovedsageligt for konflik- 
ten og dens rødder. Gennem mit studie 
(stats- kundskab) gik det op for mig, at alt 
hvad jeg troede, jeg vidste om konflikten var 
baseret på løgne. Det gik hurtigt op for mig, 
at der var vendt komplet op og ned på, hvad 
der i virkeligheden foregår i Palæstina, og det 
billede vi har i Vesten. Som lille og gennem 
min opvækst har jeg altid haft et billede af 
araberne, som et folk, der hadede jøder, og at 
jøderne var konstant truet af den arabiske 
verden, hvorfor de havde en ret til at 
behandle palæstinenserne, som de gør. Intet 
kunne være længere fra sandheden. Gennem 
mit studie opdagede jeg hurtigt at denne 
konflikt intet har med Islam, eller det at være 
araber at gøre. 

Den her konflikt handler om et folk, som ikke 
vil tillade at skulle leve i ydmygelse, og som 
blot vil have deres værdighed tilbage. Dette 
er en konflikt mellem dem, som går ind for 
lighed for alle mennesker, og dem, der går ind 
for overherredømmet af nogle få. Det er en 
konflikt mellem dem, der går ind for 
besættelse, og dem der nægter at leve under 
besættelse. 

Mellem et folk som ønsker at udøve deres ret 
til selvbestemmelse, og dem som ikke tillader 
dem denne ret. Det er så simpelt, og det gik 
langsomt op for mig. 

Derfor fik jeg en trang til at rejse til det hellige 
land, så jeg kunne se for mig selv, hvilke 
forhold palæstinenserne er tvunget til at leve 
under. Jeg gik derned med en klar forestilling 
om, hvad jeg skulle forvente mig, men ikke 
desto mindre, blev jeg som en forkælet 
vestlig borger stærkt påvirket af situationen. 
Jeg valgte at lave frivilligt arbejde for en NGO, 
som havde til formål at styrke børn og unges 
evner til at kapere med den stressede 
situation, de lever under. Det var en af de 
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mest berigende oplevelser i mit liv, og så 
snart jeg kom hjem, havde jeg kun et ønske: 
at komme tilbage til det hellige land. Alle 
mine fordomme om araberne, som jeg er 
blevet fodret med gennem min opvækst, blev 
manet til jorden. 

Araberne/palæstinenserne viste sig at være 
et af de mest gæstfri og taknemmelige folk, 
som var desperate for, at omverdenen skulle 
høre deres råb om hjælp. Desværre lever de 
under fuldt ud kontrollerede forhold, hvor al 
information, er styret af Israel. Derfor havde 
oplevelsen en stor effekt på mig, og jeg 
ønskede derfor at fortsætte det frivillige 
arbejde, når jeg kom hjem til Danmark. 

 
Inden jeg tog af sted på min rejse, havde jeg 
taget kontakt til DPV, da jeg ønskede at få så 
meget information om det land, jeg var på vej 
ned til, inden jeg kom derned. Her viste 
formanden Fathi El-Abed sig at være meget 
behjælpsom og imødekommende, og var 
mere end villig til at mødes med mig, og 
fortælle alt hvad han kunne, om Palæstina og 
DPVs arbejde. Jeg blev derfor interesseret i 
foreningens arbejde, og den sag, den arbejder 
for. Min rejse til Palæstina styrkede kun min 
interesse i at arbejde for palæstinensernes 
ret til selvbestemmelse, og til dette formål, 
syntes jeg at DPV var den helt rette forening 
for mig. Jeg holdt også kontakten med DPV 
under mit ophold i Palæstina, og jeg 
besluttede mig for, at når jeg kom hjem, så 
ville jeg være frivillig i DPV, og forhåbentlig 
være med til at skabe en forandring for 
Palæstina og det palæstinensiske folk. 

Selvom vi er en organisation beliggende i 
Danmark langt væk fra konfliktens epicenter, 
så er DPVs arbejde med til at vise mennesker 

rundt omkring i Danmark, at også vi som 
danske borgere, er villige til at kæmpe for 
palæstinenserne og deres rettigheder i stedet 
for at kæmpe imod dem. 

Derfor er jeg frivillig i Dansk Palæstinensisk 
Venskabsforening. 

_________________________ 

Medlemskontingent 2011-12 
Dansk Palæstinensisk Venskabsforening er in-
de i en rivende udvikling. Foreningen oplever 
en stigende medlemstilgang. Men vil også 
værne om de ”gamle” medlemmer. En lille 
gruppe af ”gamle” medlemmer har endnu 
ikke betalt medlemskontingent. Det kan der 
rådes bod ved at betale nu - så dækker 
kontingentet året ud og hele 2012. 

Har du husket at betale dit kontingent? 

Medlemskab for resten af 2011 og hele 2012 
koster 280,- kr. 

For pensionister og arbejdsledige er kontin- 
gentet 230,- kr. for resten af 2011 og hele 
2012. 

For unge under uddannelse er det 180,- kr. 
for resten af 2011 og hele 2012. 

Beløbet kan indsættes på giro 931-8119 eller 
overføres via netbank til reg.nr. 0268, konto- 
nr. 000 931 8119. 

Samme konti kan bruges til støttebidrag som 
gerne modtages.  

Husk at skrive navn samt evt. adresse og e-
mailadresse ved indbetaling. 

 

Fra foreningens hjemmeside: 

RETTEN TIL SELVBESTEMMELSE for det 
palæstinensiske folk, som gælder for alle 
folkeslag, er en umistelig ret, som ikke er til 
forhandling 

Etableringen af en selvstændig og levedygtig 
palæstinensisk stat er en gæld, som det 
internationale samfund skylder det palæsti- 
nensiske folk, og som er længe ventet. Denne 
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ret har afventet implementering i næsten syv 
årtier. 

Palæstinenserne beder om international 
anerkendelse af deres stat på 1967-
grænserne, herunder Østjerusalem, som er 
fastsat i internationale resolutioner. De har 
også søgt optagelse i De Forenede Nationer 
som fuldgyldigt medlem. 

FN resolution 181 II - resolutionen, der 
fastsatte retsgrundlaget for Israels optagelse i 
FN - instruerede generalforsamlingen i, at 
“velvillig overvejelse”, bør gives til vores 
ansøgning om medlemskab i FN. Således er 
international anerkendelse af staten 
Palæstina og dets optagelse i FN som et 
fuldgyldigt medlem i overensstemmelse med 
og understøtter en løsning på den palæsti- 
nensisk-israelske konflikt. 

Vil du læse mere om de ofte stillede 
spørgsmål i den forbindelse - gå ind på 
www.danpal.dk og læse også om de seneste 
artikler og debatter i dagspressen. 

 

 

 

Folkeretsgruppen 
Dansk Palæstinensisk Venskabsforening har 
etableret en Folkeretsgruppe som vil have 
flere fokusområder: 

- belysning af generelle folkeretlige problem-
stillinger i Israel-Palæstina-konflikten, 

- belyse specifikke folkeretlige krænkelser, 

- publicere folkeretlige notater om specifikke 
enmer i Israel-Palæstina-konflikten, 

- belyse retlige problemstillinger i mulighe- 
derne for eksport fra Vestbredden og Gaza, 

- belyse danske virksomheders samhandel 
med israelske virksomheders produktion på 
Vestbredden og i Gaza, 

- samt mange andre emner som gruppen 
ønsker at beskæftige sig med eller som 
foreningens bestyrelse, forretningsudvalg 
og medlemmer finder relevante for en 
folkeretlig analyse. 

Der er mulighed for at blive aktiv i Folkerets- 
gruppe ved at sende en mail til 
danpal@danpal.dk. Man behøver ikke at have 
en folkeretlig uddannelse for at deltage i 
gruppens arbejde, men en interesse for 
emnet vil være en fordel. 

 

Facebook  
Følg med i Dansk Palæstinensisk 
Venskabsforening på Facebook 

Foreningen er nu at finde på Facebook. 

Via DPV’s Facebook profil kan du nu følge 
med i aktuelle artikler, fotos, videoer m.m.  

Find Dansk Palæstinensisk Venskabsforening 
på Facebook og tryk ”synes godt om” og følg 
med i nyheder og aktiviteter. 

 

Næste Nyhedsbrev udkommer i uge 51 2011. 

 

 

 

 

mailto:danpal@danpal.dk
http://www.danpal.dk/
http://www.danpal.dk/
mailto:danpal@danpal.dk

