
Nyhedsbrev      Nr. 1, 2012   

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening 
Dronningensgade 14 ▪ DK-1420 København K ▪ Tel. +45 35 35 48 68 

Gironr. 931 81 19 ▪ Bankkonto reg.nr. 0268 kontonr. 931 81 19 
E-mail: danpal@danpal.dk ▪ Website: www.danpal.dk 

Si
de

 1
 

 

Indholdsfortegnelse: Side 

Leder ............................................................ 1 
Israel - et splittet samfund .......................... 3 
Palæstinensiske fanger løslades .................. 4 
Nekrolog  ..................................................... 4 
En palæstinensisk forsoning ........................ 5 
Merchandise ................................................ 5 
Sabra og Shatilla - 30 år efter ...................... 6 
Foreningens Nyhedsbrev ............................. 7 
Fundraiser søges .......................................... 7 
En historisk kritik af Israel fra EU ................. 8 
Bognyheder ................................................. 9 
Medlemskontingent  ................................... 9 
Fredsforhandlingerne ifølge Israel ............ 10 
Palæstina Orientering................................ 11 
Folkeretsgruppen ...................................... 11 
DPV på FaceBook ....................................... 11 
 

Redaktion: 

Nyhedsbrevet redigeres af forretningsudval- 
get i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening. 

Ansvarshavende redaktør: Fathi El-Abed. 

 

Kære medlem, 

2011 vil blive husket som et historisk år, hvor 
Palæstina har været på den internationale 
dagsorden siden starten af året. 

I staren af februar 2011 fandt en historisk 
afstemning sted i FN’s sikkerhedsråd. Det 
historiske lå i, at 14 af sikkerhedsrådets 15 
medlemmer stemte for en resolution, der for- 
dømte Israels massive bosættelses aktiviteter 
på Vestbredden - især i Østjerusalem. Resolu- 
tionen faldt som bekendt på jorden efter 
USA's veto. 

Men det var ikke uden sved på panden for 
amerikanerne, der stod alene mod hele det 
internationale samfund. Det var den første 
runde. Men presset mod Israel fortsatte. 

Så kom de store demonstrationer i og uden 
for Israel og de besatte områder og som fandt 
sted 2-3 gange i løbet af året. 

Formålet var en ”folkevandring” af palæsti-
nensere mod Israels indre og ydre grænser 
for at protestere over den fortsatte besættel- 
ses-, koloniserings- og undertrykkelsespolitik. 

Også det skabte overskrifter - på trods af det 
arabiske forår, der i sig selv har skabt op-
mærksomhed om Mellemøsten og Palæstina. 

Og straks efter indledte palæstinenserne de- 
res historiske diplomatiske fremstød i FN for 
at få verdenssamfunds organisationen til at 
anerkende Palæstina på grænsen fra den 4. 
juni 1967. 

 
Det har været en sand fornøjelse at opleve 
Palæstina på den højeste politiske dagsorden; 
i FN, EU, USA og selv herhjemme i Danmark. 
Skeptikerne argumenterede fra starten - og 
disse stemmer kan stadig høres - for, at intet 
konkret ville komme ud af fremstødet i FN. 

Intet kunne være mere forkert og langt fra 
den virkelighed som den palæstinensiske sag 
befinder sig i efterhånden. 

Sandt nok kom det aldrig til at isolere USA i 
FN’s Sikkerhedsråd, eftersom USA i sidste 
ende ikke var nødsaget til at nedlægge Veto 
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og sørgede for, at der ikke var et flertal blandt 
rådets medlemmer til at godkende palæsti- 
nensernes ansøgning og som kunne sende 
den videre til FN’s Generalforsamling. 

Men det er også et faktum, at processen mod 
en anerkendelse af Palæstina i FN på intet 
tidspunkt var tiltænkt en palæstinensisk stat 
her og nu. Og alle der regnede med, at det 
hele ville kulminere med en afstemning i FN’s 
Generalforsamling sidst på året blev - nok 
skuffede. 

Men processen mod en anerkendelse stopper 
på ingen måde. 

Sidst i januar 2012 ophørte den frist som 
Kvartetten (FN, Rusland, EU og USA) gav til 
Israel for at vise en reel fredsvilje uden nogen 
form for tegn på en israelsk vilje til fred. 

Palæstinenserne forventer nu intet mindre 
end, at EU skal leve op til de forsikringer til 
palæstinenserne om at hjælpe med en aner- 
kendelse i verdensorganisationen i det øjeblik 
det viser sig, at Israel ikke vil forhandlinger, 
men kun bosættelser og kolonisering. 

Og ikke mindst en samlet EU anerkendelse af 
Palæstina. 

Om vi kommer til at opleve endnu et pres på 
palæstinenserne - eftersom ingen har viljen 
eller styrken til at presse Israel - eller om vi vil 
opleve en samlet EU anerkendelse af Palæ- 
stina inden for de kommende måneder oven 
på Israels stejle holdning vil tiden vise. 

Men den palæstinensiske ledelse er tilsyne- 
ladende fast besluttet på ikke at lade sig 
afpresse til en endnu en runde forhandlinger 
som dem i januar måned i Amman. Det har 
vist sig - endnu en gang - at være nytteløst og 
et skuespil fra den israelske side. Palæsti- 
nenserne vil ikke længere gå på kompromis 
og har på det seneste lovet en række ”over- 
raskelser”, der vil blive meldt ud til offentlig- 
heden. Der gættes på en opfordring til civil 
ulydighed i de besatte områder, initiering af 
en boykot kampagne mod Israel, afbrydelse 
af al kontakt med Israel, nedlæggelse af det 
palæstinensiske selvstyre (PA) og mange flere 
alternativer. 

Men en ting er sikkert; det er kun et spørgs- 
mål om tid inden palæstinenserne vil gå til FN 
på ny. Og nu mere aggressivt og målrettet 
end sidste efterår. 

 
Der er dog risiko for, at Israel inden længe vil 
antænde den krig som længe har været 
ventet og som mange taler om for tiden. 
Nemlig mod Iran - som en start. Af alle de im- 
plicerede parter, så har Israel tilsyneladende 
aller mest brug for denne krig der vil ramme 
hele regionen. 

Israel - og måske også USA - vil uden tvivl 
være i stand til at antænde krigen. Men det 
bliver på ingen måde dem, der vil kunne fast- 
sætte en slut dato for den. Med katastrofale 
følger for alle i Mellemøsten - og måske ver- 
den. Og freden vil nok blive skubbet længere 
ud i fremtiden og være en utopi. 

Og endnu en gang vil palæstinenserne være 
nødsaget til at væbne sig med tålmodighed i 
håb om en ændring på status quo, der kan 
bringe en ende på besættelsen og den inten- 
sive og aggressive kolonisering af hvad der er 
tilbage af den besatte Vestbredden inklusiv 
Palæstinas kommende hovedstad Østjerusa- 
lem. 

Fathi El-Abed, formand 
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Israel - et splittet samfund 
Af Bent Hansen - næstformand i DPV og 
formand for Region Syd 

En i mange år kendt hemmelighed er nu 
åbenlys. Det israelske samfund er splittet. 
Ikke i to grupper, men i mindst tre; de seku- 
lære, de ultraortodokse og nationalister (se- 
kulære og religiøse grupperinger med bosæt- 
terbevægelsen som et omdrejningspunkt). 

I flere år har demonstrationer, moddemon- 
strationer og kampe med politiet og sikker- 
hedsstyrkerne stået på især i Jerusalems ga- 
der, hvor den evige israelske tvist mellem det 
ultraortodokse samfund og resten af den 
israelske befolkning har præget billedet - især 
i Jerusalem. 

Nu er det ikke længere uenigheden om at 
overholde Sabbatten og om hvorvidt biler 
skal have lov til at køre eller om forretninger 
må være åbne i bestemte gader og kvarterer i 
Jerusalem. 

Kampen står nu om kvindernes rettigheder og 
position i det israelske samfund. 

De sekulære mener, at kampen er tabt til de 
religiøse grupper som ikke alene er blevet en 
langt større gruppe end for få år siden, men 
også er blevet mere fanatisk. 

De seneste måneders overskrifter i alverdens 
medier har handlet om den massive kritik, der 
har haglet ned over det ultraortodokse 
samfund for blandt andet at have antastet 
kvinder, der nægtede at sætte sig bagerst i de 
særlige busser på ”religiøse ruter”. 

Og spørgsmålet er det hotteste emne i Israel 
efterhånden. Og det splitter israelerne næs- 
ten midt over. Dette blev illustreret i en me- 
ningsmåling der viste, at 51 % af de adspurgte 
ser positivt på de allerede eksisterende 
”kosher-busser” med frivillig kønsadskillelse i 
religiøse områder. 

Siden er historier som de religiøse gruppers 
motiveret modstand mod blandt andet 
syngende kvindelige soldater og fjernelse af 
kvinder fra reklameskilte i Jerusalem skabt 

voldsom debat og protestaktioner over alt i 
Israel. 

Og sagen kulminerede og blev til en 
verdensomspændende nyhed da israelsk TV 
satte fokus på, hvordan de ekstremistiske 
ultraortodokse gennem længere tid har udsat 
skolepiger for verbale og fysiske angreb i 
Jerusalems bydel Beit Shemesh. Pigeskolen i 
bydelen er for ortodokse jøder, men har 
alligevel været en rød klud for de mest 
fundamentalistiske blandt de sortklædte 
ultraortodokse i byen. 

 
Ingen - i og uden for Israel - er i tvivl; 
konflikten mellem de ultraortodokse og de 
sekulære jøder og som nu er brudt ud i lys lue 
skader Israels image. 

Det hele kommer også oven på afsløringen af 
en celle af bosættertilhængere, der for få 
måneder siden blev sigtet for at have 
organiseret en række grupper, der har 
udspioneret det israelske militærs bevægelser 
på Vestbredden for at aktionere mod forsøg 
på at fjerne de såkaldte bosættelsesforposter. 

De indsamlede oplysninger blev tilsyneladen- 
de brugt til en voldelig aktion i december 
2011. 

Først mod palæstinensiske bilister og et efter- 
følgende overfald på en israelsk øverstkom- 
manderende efter en gruppes indtrængen og 
hærværk på en militærbase, der sendte 
chokbølger ind i det israelske samfund. 

De israelske medier skrev om, at gruppen af 
de højreorienterede ekstremister fik sine 
oplysninger fra israelske soldater, hvilket 
chokerede den israelske hærledelse. 

Men også at et prominent medlem af 
regeringspartiet Likud er mistænkt for at have 
leveret oplysninger forud for aktionen, som 
flere israelske politikere har betegnet som 
terror. 
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En fremtrædende bosætter leder, Benny 
Katzover, har udtalt til et religiøst tidsskrift, at 
”..Israels demokratis hovedopgave nu er, at 
forsvinde”, fordi det har udspillet sin rolle og 
må overlade pladsen til jødedommen og 
jødisk lov. 

I Katzovers vision indebærer det et afgørende 
krav på ”Israels land”, og han er en indædt 
fortaler for fortsatte og intensiveret jødiske 
byggerier på Vestbredden. 

Samtidig ser han en oplagt mulighed for, at 
national-religiøse, ikke mindst i bosættelser- 
ne, og de ultraortodokse kan samle kræfter- 
ne. 

Han henviser samtidigt til, at ”venstreorien- 
terede aktivisters seneste kampagner mod alt 
der lugter af noget helligt” er et angreb på 
selve fundamentet for den jødiske tro. 

 

Israel løslader 550 palæstinensiske 
fanger 
Anden fase af fangeudvekslingsaftalen 
mellem palæstinenserne og israelerne fandt 
sted i slutning af december. 

550 palæstinensiske fanger blev løsladt af de 
israelske besættelsesstyrker et par måneder 
efter, at den første del på 477 palæstinensere 
blev løsladt i oktober 2011 til gengæld for den 
israelske krigsfange Gilad Shalit. 

Forinden havde israelske nationalister og 
fanatiker forsøgt at stoppe opfyldelsen af 
aftalen mellem palæstinenserne og israeler- 
ne, efter at de havde appelleret til den 
israelske højesteret om, at blokere for de 
mange palæstinensiske fangers løsladelse. 

Israels højesteret afviste appellen med den 
begrundelse, at sagen har politiske og 
sikkerhedsmæssige aspekter, som retten ikke 
vil blande sig i. 

 

 

 

 

Nekrolog 

Tragedien ingen anede kom 
DPV’s tidligere næstformand, tidligere FN 
ansat (UNRWA) og flere års succes 
restauratør Maj Kaltoft er død, 34 gammel.  

Hvem var hun, hende pigen med det kastan-
jefarvede halvlange hår og det evige store 
smil? Hende vi kendte som mennesket med 
det store hjerte og sind? 

 
Det var tilbage i 2005 under DPV’s 
generalforsamling, at hun første gang 
dukkede op og vi var mange, der fik øje på 
hende. Hun var lige kommet tilbage fra New 
York, hvor hun arbejde for FN under dansker- 
en Peter Hansen, den daværende populære 
chef for UNRWA (FN's Hjælpeorganisation for 
Palæstina-flygtninge). 

Hun ville ikke slappe af eller holde ferie 
hjemme i Danmark. Blot 10 dage efter 
hjemkomsten til Danmark fra New York valgte 
Maj at møde op til DPV’s generalforsamling 
for at gå aktivt ind i den palæstinensiske sag. 

Hun mødte op med en flot sort T-shirt hun 
medbragte fra USA de færreste har glemt den 
dag i dag;  Free Palestine  stod der på T-
shirten i hvidt. 

Den dag lærte vi alle tilstedeværende hende 
at kende. For hun talte med alle og fortalte 
kort om sit arbejde. Og det var også dagen 
hun stillede op til bestyrelsen. Hun var klar til 
at gå ind i denne for hende anderledes form 
for kamp til fordel for det palæstinensiske 
folk. For hende var det nu slut med det 
diplomatiske tovtrækkeri, som kun forlænge- 
de det palæstinensiske folks tragiske skæbne. 
Nu var hun kommet hjem og var klar til at 
gøre en forskel. I Dansk Palæstinensisk Ven- 
skabsforening, ved at gå aktivt ind i bestyrel- 
sesarbejdet. 

Det var dagen mange af os lærte Maj Kaltoft 
at kende. 
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Det var dagen hun blev valgt til DPV’s 
bestyrelse første gang og ved den efterføl- 
gende konstituering blev valgt som næstfor- 
mand. 

Og sådan fortsatte hun - med at gøre en 
forskel - frem til 2010. 

Men allerede året forinden gik hun aktivt ind i 
familieforetagendet omkring Københavns 
første klasses restaurant FAMO, der blot i en 
periode på to år udviklede sig til tre velbesøg- 
te og anmelderroste restauranter i Køben- 
havn. 

Maj nåede at opleve den pludselige berøm- 
melse som ekspert inden for det italienske 
køkken. Hun blev af flere medier gennem de 
sidste par år benyttet som ekspert i italiensk 
mad og madprodukter. 

Hun havde charme og strålede i de diverse 
reklamer for familiens første klasses restau- 
ranter. Og for et par år siden oplevede hun 
den ultimative lykke, at blive mor til en smuk 
pige, som hun fik sammen med sin 
amerikanske mand, som hun kendte siden 
sine dage i New York og arbejdet i FN. 

Nu er Maj død, kun 34 år gammel.  

Hun døde en tragisk død lige før jul. Ved en 
forbrydelse, der tog hendes og sin fars liv.  

Det var et kæmpe chok for alle der kendte 
hende. Og ikke mindst for familien og for alle 
os, der kendte Maj og vi vil altid kunne huske 
hende. 

Vi var mange fra den nuværende og tidligere 
bestyrelse, der mødte op til hendes bisæt- 
telse i en fyldt kirke på Vesterbro i Køben- 
havn. Det var hjerteskærende og vi blev alle 
mindet om hvor glad og elsket Maj var. 

Vi mødte alle op for at sende Maj den sidste 
hilsen og vise hende den sidste ære. 

Men også for at sige til mennesket Maj og til 
hende, den glade og varme pige som DPV 
havde den fornøjelse at have som næstfor- 
mand i en årrække. 

Hvil i fred Maj. Det siger jeg på vegne af 
bestyrelsen og hele foreningen. Men ikke 
mindst på vegne af det palæstinensiske folk 

som du i mange år arbejdede utrætteligt for 
at det skal opnå retfærdighed, selvstændig- 
hed og frihed. 

Fathi El-Abed, formand 

 

En palæstinensisk forsoning 
Efter mere end et halvt års forhandlinger, 
møder og kompromiser fra såvel Fatah som 
Hamas, er det vist nu alvor. 

Under et afgørende forsoningsmøde i Doha, 
Qatar den 6. februar 2012 blev grundstenen 
til en national palæstinensisk samlingsrege- 
ring etableret. 

Aftalen skal munde ud i en reel fremskyndel- 
se af dannelsen af en palæstinensisk national 
samlingsregering med henblik på, at gennem- 
føre Kairo-aftalen fra sidste år. Målet i sidste 
ende er en palæstinensisk samlingsregering af 
teknokrater under ledelse af Mahmoud 
Abbas, der skal forberede et valg til den palæ- 
stinensiske nationalforsamling senere på året. 
Og straks efter for afholdelse af præsident- 
valget. 

Aftalen har dog skabt en historisk splittelse i 
Hamas, som ingen tør gætte på konsekven- 
serne af i den kommende tid. Det vil tiden 
vise. 

Umiddelbart efter aftalen blev indgået, 
erklærede Israels premierminister Benjamin 
Netanyahu, at han tager afstand fra aftalen, 
som han betragter et skridt i den forkerte 
retning mod freden og et bevis på, at palæ- 
stinenserne ikke ønsker at indgå i fredsfor- 
handlinger med Israel! 

 

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. 
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- 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 

 

 
For at vi ikke glemmer… 
Af Fathi El-Abed 

Jeg husker det, som om det var i går.  

Året er 1982. August 1982. To måneder er 
gået efter at Israel havde invaderede Libanon, 
Kun en uge efter stod de israelske besættel- 
sestropper i udkanten af hovedstaden Beirut. 
Byen var nu under belejring. Omringet af de 
israelske styrker blev Beirut i de næste dage 
og uger bombarderet fra landjorden, havet og 
luften. Målet var intet mindre end at tvinge 
PLO (Den Palæstinensiske Befrielsesorganisa- 
tion) ud af Beirut og Libanon. 

Efter to måneders dag og nat bombardemen- 
ter af alt og alle i Beirut blev den ”diplomatisk 
løsning” indgået. PLO skulle forlade Beirut til 
lands og med skibe med kurs mod flere 
arabiske land. Langt væk fra Israel og 
Libanons grænser til den nordlige del af Israel. 

Aftalen - med amerikanerne som mellem- 
mænd - indebar blandt mange andre ting, at 
en international styrke bestående af amerika- 
nere, italienere, franskmænd m.fl. skulle 
beskytte de nu forsvarsløse palæstinensiske 
flygtningelejre i Libanon. Især dem i Beirut. 

En del af aftalen var også - og ikke mindst - at 
de israelske styrker skulle forblive uden for 
Beirut og under ingen omstændigheder skulle 
gå ind i byen. 

Men ingen af delene blev overholdt. 

Præcis to uger efter at PLO styrkerne havde 
forladt Beirut som følge af den amerikanske 
garanteret aftale, trak de ”internationale” 
styrker sig ud fra områderne omkring de 
palæstinensiske flygtningelejre. Ikke mindst 
de italienske styrker trak sig fra omkring 
Sabra og Shatilla lejrene. 

Det var den 14. september 1982. Om aftenen 
blev den dengang nyligt ”valgte” libanesiske 
præsident og berygtede leder af de fascistiske 
libanesiske styrker, Bashir Gemayel, dræbt af 
en bilbombe i den østlige del af Beirut. 

                       
Morgenen efter gik de israelske styrker med 
forsvarsminister Ariel Sharon og general Ra- 
feel Eitan i spidsen ind i Beirut og befæstede 
sine stillinger, især omkring de palæstinen- 
siske flygtningelejre. 

24 timer efter var de israelske besættelses- 
styrker sammen med deres de kristne falan- 
gist styrker i gang med at myrde løs i lejrene 
Sabra og Shatilla. 

Massakren stod på i 2½ døgn i dagene den 16. 
og 17. september 1982. Ikke alene blev mere 
end 2.750 palæstinensere massakreret. Men 
også flere tusinder blev såret og lige så 
mange dybt traumatiseret for resten af deres 
liv. Også flere hundreder libanesere bukkede 
under for de israelske og falangistiske knive 
og bajonetter. 

 
I år er det 30 siden. De reelle og virkelige 
bagmænd, de israelske generaler, der deltog 
under Israels daværende forsvarsminister 
Ariel Sharon, er aldrig kommet i nærheden af 
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en retsforfølgelse. Og ofrene er aldrig blevet 
givet den sidste ære de havde krav på ved at 
stille bødlerne til regnskab. 

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening vil i 
løbet af året markere massakren på forskellig 
vis. I de kommende måneder vil en dokumen- 
tarfilm blive lavet og produceret med overle- 
vende fra massakren og som i dag befinder 
sig i Danmark. Men også på anden vis vil 
Sabra og Shatilla blive husket. 

Der vil blive orienteret mere herom i de 
kommende måneder. 

For at vi ikke glemmer….  

 

Foreningens Nyhedsbrev 
I forrige nummer af Nyhedsbrevet indsneg 
der sig en fejl, nemlig at Nyhedsbrevet skulle 
udkomme i december 2012. Redaktionen be- 
klager fejlen. 

Planen fra starten var, at Nyhedsbrevet skal 
udkomme 10 gange om året. Cirka en gang 
om måneden, hvor især Nyhedsbrevet vil 
udeblive i juli og december. 

Redaktionen forsøger hele tiden at forbedre 
kvaliteten af Nyhedsbrevet og ikke mindst, at 
komme med nye idéer til løbende at ”eksperi- 
mentere” med måden Nyhedsbrevet skal ud- 
komme i. Redaktionen er åben for endnu 
flere forslag, der kan være med til at forbedre 
nyhedsformidling til især foreningens med- 
lemmer. 

Et af de forslag redaktionen har taget til sig 
er, at droppe månedsangivelsen af 
Nyhedsbrevet. Fremover vil de alene blive 
nummereret og angivet med årstal, som 
dette Nyhedsbrev nr. 1, 2012. 

Det skyldes ikke mindst, at det har vist sig at 
være umådeligt svært, at overholde en 
deadline for næste Nyhedsbrev. Og det har 
skyldtes forsøget på, at få det nyeste med 
hver eneste gang. Og eftersom den palæsti- 
nensiske sag udvikler sig markant for tiden og 
det går stærkt med møder og forhandlinger, 
så er det redaktionens opfattelse, at medlem- 

merne er bedst tjent med, at få nyhederne så 
snart Nyhedsbrevet er klart. 

Redaktionen håber at høre fra endnu flere 
ved at sende en mail til danpal@danpal.dk 
mærket Nyhedsbrevet for evt. ris, ros og 
forslag. Indlæg er også velkomne. 

 

 

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. 
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En historisk kritik af Israel fra EU 
diplomater 
I et skridt uden fortilfælde rettede EU’s diplo- 
matiske chefer i Østjerusalem og Ramallah en 
sønderlemmende kritik mod Israel. I en intern 
rapport fra starten af januar 2012 advarer de 
om, at den israelske regering bevidst forsøger 
at kvæle det sidste håb om en to-statsløsning. 

De påpeger, at mens hele verden taler om en 
to-statsløsning, som en løsning på den palæ- 
stinensiske-israelske konflikt, så er realiteter- 
ne i Jerusalem som følge af den israelske bo- 
sættelsespolitik hastigt ved at lukke for den 
mulighed. 

Det er det alarmerende budskab i en ny 
rapport om situationen i Østjerusalem fra EU-
landenes missioner for de palæstinensiske 
områder, der blev afsendt til Bruxelles 
tidligere på året. 

I et hårdt og utvetydigt ordvalg siger 
rapporten, at den israelske regering på stort 
set alle punkter presser og diskriminerer den 
palæstinensiske befolkning. 

”..gennem de seneste år har Israels 
handlinger i Østjerusalem været i modstrid 
med den erklærede opbakning til en 
bæredygtig fred med palæstinenserne 
gennem tostatsløsningen…” lyder det blandt 
andet i rapporten. 

Især hæfter EU diplomaterne sig ved, at den 
israelske regerings støtte til jødiske bosættere 
og tilladelser til stadig flere bosættelser 
systematisk skærer gennem byen og udvider 
jødiske områder. 

”..i 2011 har der været en voldsom stigning i 
planer for bosættelser, især i den sydlige ende 
af byen”. 

Rapporten beskriver desuden en række bu- 
reaukratiske forhindringer, der umuliggør en 
tålelig tilværelse for mange palæstinensere, 
både når det gælder at få anerkendt ægtefæl- 
ler og børn og udvidelse af den palæstinensis- 
ke boligmasse. Også arkæologiske udgravnin- 
ger i den historiske del af byen er overladt til 
bosætterbevægelser, der ifølge rapporten 

kun er optaget af vidnesbyrd om Jerusalems 
jødiske karakter. 

Ordvalget er blevet skærpet i forhold til en 
lignende rapport sidste år, der ikke har haft 
nogen umiddelbar virkning på situationen. 

Derfor er det vigtigt, at EU skærper profilen, 
hedder det. En anbefaling går på direkte at 
indføre sanktionslignende foranstaltninger for 
at ”…forhindre eller modvirke finansielle 
transaktioner, der har forbindelse til 
bosættelser..” hedder det blandt andet i 
rapporten. 

De samme diplomater og andre i regionen, 
indrømmer dog - anonymt - at intet tyder på, 
at EU-lederskabet eller EU-landene er parate 
til at sanktionere de israelske skridt. 

Flere EU lande har i de seneste måneder 
skærpet deres kritik af Israels aggressive 
bosættelsesaktivitet. Både før og efter 
rapportens offentliggørelse. 

To af Israels største støtter i EU - Frankrig og 
Tyskland - kom tilbage i december 2011 med 
en klar og utvetydigt kritik af Israels manglen- 
de vilje til fred. 

Og lige inden rapporten blev offentliggjort 
rettede den via sin vicepremierminister Nick 
Clegg en særlig hård kritik mod Israel og med 
en hidtil uset retorik betegnede han bosæt- 
telserne som ”bevidst hærværk mod fredspro- 
cessen”. Og Nick Clegg fortsatte ”..de risikerer 
at skabe faktiske forhold, der gør en to-
statsløsning uigennemførlig”. 

Udtalelsen er identisk med EU-cheferne i Ra- 
mallah og Østjerusalem, der siger i deres fæl- 
les rapport, at det er nøjagtig den situation, 
der nu er ved at være i sin sidste fase. 

Og som en af disse diplomater, der ønsker at 
være anonym, udtaler; ”allerede ved udgan- 
gen af i år tror jeg, at situationen vil være teg- 
net stærkt op. Det næste spørgsmål for EU bli- 
ver så, om man skal blive ved med at betale 
for en situation med en jødisk stat, der ikke vil 
give flertallet af sine borgere samme rettighe- 
der som resten”. 

Den nævnte rapport kom få uger efter endnu 
en EU-rapport, der for første gang nogensin- 
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de har sat fokus på forholdene for palæsti- 
nenserne i selve Israel. Rapporten peger på 
en række punkter, der giver grund til bekym- 
ring og der vedrører den åbenlyse forskelsbe- 
handling palæstinenserne i selve Israel ud- 
sættes for. Også her kræves der handlinger 
og en reaktion fra EU-landenes side. 

Og heller ikke her vil offentligheden se en 
nødvendig reaktion i form af en klar fordøm- 
melse og evt. sanktioner mod Israel, så ses 
rapporten som en klar indikation på det sti-
gende pres fra EU's side mod Israel. Rappor- 
tens indhold, konklusioner og anbefalinger 
blev straks fordømt af den israelske regering. 

 

Bognyheder 

Den etniske udrensning af Palæstina 

Af Ilan Pappe 

329 sider, 299,- kr. udkom 12. januar 2012. 

 
Det er sjældent, der udkommer bøger, som er 
i stand til at skabe en helt ny forståelse om et 
blodigt verdenspolitisk knudepunkt - som Pa- 
læstina. Og selvom bogen og Ilan Pappes 
forskning bag har mødt hårdnakket benægtel- 

se og tilsvining - men også i mange detaljer 
lødig kritik og modsigelse - så vil alle læsere, 
som ikke selv har stået på hovedet i de 
israelske militær - arkiver, få sig et chok over 
de helt grundlæggende facts: Den uhyggeligt 
målrettede planlægning bag fordrivelsen af 
næsten 800.000 palæstinensere, udført på 
baggrund af et ganske lille mindretal af jøder i 
landet. De utrolige grusomheder blev begået 
af soldater mod civilbefolkningen. Og hvordan 
det er lykkedes Israel, at gemme flygtninge- 
problemet i så mange år for verdensoffentlig- 
heden. 

Efter aftale med Dansk Palæstinensisk Ven- 
skabsforening tilbydes foreningens medlem- 
mer bogen til 199,- kr. inkl. forsendelse ved 
direkte henvendelse til forlaget Klim. 

Yderligere kan Ilan Pappes bog Det moderne 
Palæstinas historie, der udkom i 2009 (396 si- 
der, 299,- kr.) tilbydes til 199,- kr. Dog tilby- 
des begge bøger til 350,- kr., tilsendt portofrit 
ved. 

 
For yderligere information kontakt venligst 
forlaget Klim på carsten@klim.dk (att. Car- 
sten) eller skriv til forlaget på følgende adres- 
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se: Forlaget Klim, Ny Tjørnegade 19, 8200 År- 
hus N. 

 

Medlemskontingent 2012 

Har du husket at betale dit kontingent? 

Medlemskab for 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. 

 

Fredsforhandlingerne ifølge Israel 
For præcis 20 år siden og i forbindelse med 
fredskonferencen i Madrid, som var start- 
skuddet til de efterfølgende ”fredsforhandlin- 
ger” mellem især palæstinenserne og israe-
lerne, så erklærede Israels daværende pre- 
mierminister og som i virkeligheden blev 
tvunget til konferencen af amerikanerne, at 
han var nu klar til at forhandle - de næste 30 
år! 

Det var forstået på den måde, at hvis ameri- 
kanerne og verdenssamfundet ville have ham 
og israelerne til absolut at forhandle med pa- 
læstinenserne, så fik de deres vilje; for Israel 
var klar til at forhandle - men nok uden egent- 
lig resultat. Og det er nøjagtigt hvad der er 
sket siden. 

Lige umiddelbart før jul 2011 erklærede 
Israels aldeles udiplomatiske udenrigsminis- 
ter, Avigdor Lieberman, at forhandlingerne 
med palæstinenserne gerne må finde sted. 
Men at der ikke bliver fred de næste 10 år. 

Avigdor Lieberman sendte i forbindelse med 
udtalelsen en bandbulle af sted mod palæsti- 
nenserne - og Europa. 

 Ifølge Lieberman arbejder palæstinenserne ik- 
ke i retning af en fredsaftale - tværtimod for- 
søger de at vinde mere og mere landjord 
samtidig med, at de trækker det internatio- 
nale samfund med ind i konflikten i et forsøg 
på at presse Israel. 

Derfor vil Israel arbejde for at håndtere kon- 
flikten - ikke for at løse den, erklærede Lie- 
berman. 

»Ingen eftergivelse af territorium vil løse de 
reelle stridspunkter; flygtninge, sikkerheds- 
spørgsmålet og Jerusalem«. 

Lieberman rettede samtidig en hård kritik af 
fire EU-lande. Nemlig sidste års fire europæi- 
ske medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd; Tysk- 
land, Frankrig, Storbritannien og Portugal. 

I en fælleserklæring kritiserede de fire EU- 
lande Israel i skarpe vendinger for de 
vedvarende udvidelser af bosættelserne - 
som blev betegnet som ”ovenud negativ 
udvikling”. 

Avigdor Lieberman havde imidlertid kun hån 
til overs for de daværende fire ”irrelevante” 
europæiske medlemmer af Sikkerhedsrådet. 

Ifølge Lieberman så ”…. havde Israel intet at 
undskylde for. Tværtimod. Det israelske 
demokrati har intet at skamme sig over, 
modsat de europæiske demokratier, og vi har 
ikke brug for at tage imod råd fra dem”. Og 
fortsatte ”…de lande, som kritiserer os, må 
forstå, at bygningsarbejde på Vestbredden 
ikke er en forhindring for fred. Dem, som 
sætter sig i vejen for forhandlinger og 
muligheden for fred, er palæstinenserne, som 
ikke vil forhandle med os”.  
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Palæstina Orientering 
Efter cirka et par års fravær er Palæstina 
Orientering genopstået i ny skikkelse. 

De gode folk bag initiativet planlægger at få 
bladet ud fire gange årligt med henblik på at 
bringe artikler og nyheder, der til tider savnes 
i den danske offentlige debat. 

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening op- 
fordrer til at støtte op om dette vigtige initia- 
tiv ved at tegne abonnement på det nye blad. 

Det kan gøres ved at gå ind på hjemmesiden 
www.palestinaorientering.dk. 

Det koster 150,- kr. for et år for papirudgaven 
og 75,- kr. i elektronisk form. 

_____________________________________ 

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. 

 

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. 
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