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Kære medlem 
 
Vi oplever for øjeblikket massiv støtte og opbakning til vores forening. 
Således nåede vi denne sommer op over 3000 følgere på vores Facebook-
side, og op mod 500 er betalende medlemmer og modtagere af vores 
nyhedsbrev. Vi vil gerne takke alle vores medlemmer for jeres store tilslutning 
til den vigtige sag, vi i Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings bestyrelse 
brænder og kæmper for. 
  
Tak til dig, fordi du gør vores arbejde muligt! 



  
Vi har dog stadig brug for endnu mere opbakning, så vi kan fortsætte vores 
indsats for Palæstina, og det palæstinensiske folk. Vi vil derfor bede dig 
sprede ordet, så endnu flere får adgang til vores vigtige oplysningsarbejde, 
der er en grundlæggende forudsætning for, at Palæstina en dag kan blive frit. 
 
Du kan hjælpe ved at invitere andre til at melde sig ind som medlemmer via 
vores hjemmeside her. Du kan også selv følge linket og betale dit 
medlemsbidrag, hvis du ikke har gjort det i indeværende år. Du kan også til 
hver en tid give et støttebidrag på et valgfrit beløb. 
 
Alle beløb, store som små, går ubeskåret til vores frivillige arbejde for 
Palæstina. Fordi alle i vores forening arbejder ulønnet, er vi afhængige af den 
støtte, vi får af vores medlemmer. Selv små bidrag betyder derfor alverden i 
en lille forening som vores.  
 
Du kan nu også følge os på Instragram, hvor vi løbende vil dele nyheder fra 
vores foreningsarbejde og fra Palæstina. Tjek den ud her

Åbningsreception på DPV kontor i København. Foto: DPV  

http://www.danpal.dk/?page_id=4061
https://www.instagram.com/danpal_dk/?hl=da


En sand skøn dag
 
Lørdag den 31. august var en fantastisk dag i de dejlige omgivelser på Dansk 
Palæstinensisk Venskabsforenings kontor og tilhørende have på 
Christianshavn. Her var der sol, sommer, skønne mennesker, lækker mad, 
kolde drikkevarer og god palæstinensisk livemusik. Dagen markerede 
begyndelsen på en 12 måneders lang kampagne om den legendariske og 
verdensberømte palæstinensiske forfatter, lyriker, blad- og satiretegner Naji 
Al-Ali. Samtidig var dagen en forsinket fejring af foreningens 30-års 
fødselsdag. Du kan se kampagnevideoen fra dagen her.  

Naji Al-Ali er ikke mindst kendt for figuren Handala - den åbenmundede lille 
dreng med hænderne på ryggen - der er blevet et symbol på 
palæstinensernes frihedskamp.
 
Naji Al-Alis stemme var tilsyneladende så ”farlig”, at han den 22. juli 1987 
blev skudt i London af en dødspatrulje under den israelske 
sikkerhedstjeneste Mossad. Den 29. august samme år døde han mens han 
var i koma på et hospital i London. 
 
Udstillingen er ikke alene historien om Naji Al-Ali som politisk og kritisk 
bladtegner. Det er også historien om et folks landflygtighed, tilværelsen i 
flygtningelejrene samt palæstinensernes retfærdig kamp for frihed og 
selvstændighed.

https://www.youtube.com/watch?v=_CgzEXOYrmA


Udstillingen i Aalborg på åbningsdagen. Foto: DPV 

Kampagnen, som Dansk Palæstinensisk Venskabsforening indledte med 
åbningsreceptionen sidste lørdag i august, vil turnere landet rundt. I 
september måneden ramte udstillingen til Aalborg som den første by i 
Danmark. Udstillingen kan besøges i Aalborg til og med den 13. oktober – 
alle dage fra kl. 9.00. Så du kan nå det endnu. Du kan læse mere om 
udstillingen i Aalborg her.
 
Udstillingen skal herefter til en række større jydske byer. I alle begge tilfælde 
indledes udstillingen med en reception på åbningsdagen. Alle er velkomne.

Åbningsreception i København. Foto: DPV 

Vi opdaterer desuden løbende vores Facebook omkring udstillingens videre 
færd rundt i landet og sender muligvis et ekstraordinært nyhedsbrev ud 
undervejs med relevante datoer. Du kan finde vores side her.

 

TAK til alle der var med lørdag den 31. august. I var med til at gøre det til en 
uforglemmelig dag.

 

Foruden vores udstilling kan du nedenfor i dette nyhedsbrev læse 
nekrologen fra Claus Cornelius Hansen, som var stor Palæstinaven og støtte 
til DPV.

 


https://www.facebook.com/events/2327089650845401/
https://www.facebook.com/Dansk-Pal%C3%A6stinensisk-Venskabsforening-208280482529571/?eid=ARAFWDET5jpiKqBAD5ieRegP4ojQeqlYpo9hDGykyEPpO4AbGkwlUClz-NLA9-XqOUJ2_x9gYy9Qa3_g


Slutteligt bringer vi en kort opsummering af det israelske valg: Den 17. 
september gik Israel til valg for anden gang på under et halvt år. Situationen 
og det politiske klima i Israel er mere kaotisk og rodet end nogensinde. I 
skrivende stund tales der nu åbent om et tredje valg allerede til januar 
såfremt de enorme uenigheder på kryds og tværs blandt de israelske partier 
forværres de næste ca. 2 uger. Følg med på DPVs Facebook for løbende 
opdatering og i næste nyhedsbrev.

 

På vegne af bestyrelsen

 

Fathi El-Abed

Formand for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening


Har du betalt dit kontingent? 
Vi har brug for din støtte for at kunne fortsætte foreningens vigtige 
oplysningsarbejde.

 

Foreningen kører på frivillig basis, så alle indkomne midler går ubeskåret til 
den palæstinensiske sags tjeneste. 

 

Medlemskab koster 150,- kr. pr. år. For pensionister, arbejdsledige og unge 
under uddannelse er kontingentet 100,- kr. pr. år.

 

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

000 931 8119.

 

Du kan også benytte Mobilepay nr. 65841 til alle former for overførsler og 
indbetalinger til foreningen.

 

 

Donationer

 Vil du eller kender du nogen der vil donere et beløb til DPVs vigtige 
informationsarbejde til fordel for Palæstinasagen i Danmark?

 

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

 

Du kan også benytte Mobilepay nr. 65841 til alle former for overførsler og 
indbetalinger til foreningen.

 




Kontakt os på 35 35 48 68 eller på danpal@danpal.dk for yderligere 
information

 

Foto: Privat

Nekrolog - til minde om Claus Cornelius Hansen 

 

Medio juli forlod en sand stor og saglig Palæstinaven os.

Claus Cornelius Hansen var kendt gennem en del år af ikke så få 
Palæstinavenner i Danmark. Claus var nemlig en aktiv debattør omkring 
Palæstina: Og en passioneret, vidende, saglig og venlig en af slagsen. 

 

Claus var et meget belæst menneske. Ikke mindst omkring Palæstina. Han 
skrev og fortalte flittigt om de dansk-, engelsk-  og endda tysksprogede 
bøger om Mellemøsten generelt og Palæstina i særdeleshed som han læste. 
Tilsyneladende i en lind strøm og uden afbrydelse. Seneste bog var den 
anmelderroste ”Palestine - A Four Thousand Year History”. Den var udtænkt 



som udgangspunkt for et debatarrangement som netop Claus skulle være en 
del af.

 

Claus berigede enhver debat med sin intellektuelle viden og 
videbegærlighed. Han tilegnede sig konstant viden om mange ting og var 
altid i stand til at svare tilbage på tiltale - overbevisende og venligt. Også når 
han - ikke så ofte - blev indigneret over andres usaglighed og manipulerende 
stil.

 

Claus arbejdede hele sit liv som arkitekt/ingeniør. Men havde mange andre 
kvaliteter. Som f.eks. som maler af naturen og 
mennesker. Claus havde også en kærlighed til 
friluftslivet, og i særlig grad til sejlads. Han 
skrev nærmest altid fra sin elskede sejlbåd.

 

Claus blev - grundet sommerferien – først 
bisat medio august fra Hørsholm kirke. Dansk 
Palæstinensisk Venskabsforening var med for 
at vise ham den sidste ære.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening er 
meget beæret over at have ”arvet” Claus´ 
bogsamling om Palæstina og Mellemøsten. 
(over 60 bøger). (Se kortet)

 

Claus er allerede savnet. Ikke blot fra familie, 
venner og nære men også på det sociale 
medie Facebook hvor han befandt sig døgnet 
rundt og berigede sine venner og endda 
modstandere med saglig debat.

 

Hvil i fred Claus. Du vil aldrig blive glemt. Det 
vil DPV arbejde for.
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