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Kære medlem  
Julen er kun få dage væk og året lakker mod enden. Et år, som har været godt for arbejdet for 
Palæstina i Danmark.  
 
DPV har i  indeværende år  fortsat  bestræbelserne for den store – men på igen måde umulige – 
opgave det er at oplyse om de israelske bosættelser i det besatte Palæstina. Det er vores holdning, at 
netop  bosættelserne  er  den  største  sten  på  vejen  mod  fred,  og  det  derfor  er  en  uundgåelig 
nødvendighed  at  boykotte  ALT  hvad  der  har  med  dem  at  gøre.  Kampagnen  mod 
bosættelsesprodukterne vil forsætte og forstærkes i det nye år. Vi fortæller mere om den indsats i 
løbet af de kommende måneder.  
 
DPV valgte i foråret at sætte fokus på den verdenskendte palæstinensiske blad- og karikaturtegner 
Naji Al-Ali, da han har haft en stor betydning for Palæstina-sagen og palæstinensernes retfærdig 
kamp for frihed og selvstændighed. 2019 er også 32-året for drabet på Naji Al-Ali i London. Han 
har, til trods for at han ikke lever mere, stadig stor betydning for palæstinenserne.  



 
Hans figurer og særligt karakteren Handala (som er blevet et symbol på palæstinensernes kamp for 
retfærdighed) kan stadig findes mange steder rundt i flygtningelejrene over alt i Mellemøsten, på 
bygningerne i Palæstina samt på Apartheid Muren. Vores udstilling fortæller derfor ikke alene om 
Naji  Al-Alis  liv,  arbejde  og  mission.  Historien  om  ham  er  historien  om  palæstinensernes 
landflygtighed og tilværelsen i flygtningelejrene.  
 

�  
Naj Al-Ali. Foto: DPV 

 
Udstillingen - som er lanceret som en 12-måneders lang, landsdækkende kampagne - fik premiere i 
København den 31. august på vores kontor på Christianshavn, men kom straks ud til resten af landet 
og turnerer landet rundt indtil den vender tilbage til København igen omkring maj 2020.  
 
Udstillingen var først i Aalborg i perioden 23. september og frem til den 11. oktober. Fra den 1. 
november og frem til den 15. november i Sønderborg hoved Bibliotek. Den 18. november og helt 
frem til den 7. december i Vejle Bibliotek. Den 13. januar skal udstillingen til Odense Bibliotek helt 
frem til  den 28. januar. Og den 10. februar og cirka to uger frem er udstillingen at finde i den 
fornemme  Trafikhallen  på  Aarhus  Råhus.  Derefter  skal  udstillingen  til  Helsingør,  Roskilde  og 
Slagelse inden den vender tilbage til København.   
 



�  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Udstillingen har skabt  stor  begejstring i  forbindelse med åbningen den 31.  august,  i  Aalborg,  i 
Sønderborg og i Vejle, og den ventes med stor glæde i såvel Odense som i Aarhus.  
 
Følg  med  på  Dansk  Palæstinensisk  Venskabsforenings  Facebook  side  for  yderligere  datoer  og 
events i den forbindelse. Du finder den her.  
 
På mandag den 23.  december bringer  dagbladet  Jyllands-Posten en kronik -  julekronikken -  af 
DPV’s formand Fathi El Abed om forfølgelsen af de palæstinensiske kristne i det besatte Palæstina 
– og særligt i det belejrede og forarmede Gaza. Følg med mandag den 23.december på Facebook og 
på hjemmesiden. Vores hjemmeside finder du her.  
  
Trods de mange ofre og de utallige smerter palæstinenserne i det besatte Palæstina har måttet lide 
under, så er tilslutningen til det palæstinensiske folk større end nogensinde før; både internationalt 
og herhjemme.  
 
Det er ikke mindst Israels fortsatte daglige forbrydelser mod palæstinenserne, der får flere og flere 
til at åbne øjnene op for de enorme lidelser palæstinenserne skal gå igennem under den snart 52 år 
lange besættelse.  
 
Tak for alle vores medlemmer der på den ene eller anden måde støtter op om foreningens ihærdige 
indsats for at holde fast i det vigtige arbejde med at oplyse om palæstinensernes kamp for frihed og 
selvstændighed. Det er ikke nemt at gøre i en frivillig – men vigtig – forening som DPV. Men det er 
på ingen måde en umulig opgave.  
 
Vi håber på fortsat støtte fra alle vores medlemmer  
 
Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår!  
 
På vegne af bestyrelsen  
 
Fathi El-Abed  

https://www.facebook.com/Dansk-Pal%C3%A6stinensisk-Venskabsforening-208280482529571/
http://www.danpal.dk/


Formand, Dansk Palæstinensisk Venskabsforening   
 
  
Indkaldelse til Generalforsamling 2020  
Næste års Generalforsamling er sat til lørdag den 16. maj. Sæt x i kalenderen. Mere info følger i det 
nye år.   
 
 

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  
  
Ønsker du at melde/afmelde nyhedsbrevet? Find meld/afmeld knappen nederst i mailen. 
Afmelding herefter automatisk.  
 


