
 

Nyhedsbrev 
fra Dansk Palæstinensisk Venskabsforening og indkaldelse til 

generalforsamling 
August 2020

Kære medlem 
Under udarbejdelsen af nærværende nyhedsbrev, kom den triste nyhed om den katastrofale ulykke i 
Libanons hovedstad Beirut. Det er ubærligt og det er svært at forstå, hvordan det kunne ske.  
Vores tanker går til de familier der har mistet deres kære, til de tusinder af sårede libanesere - og 
ikke mindst til de titusinder af libanesiske familier der har mistet deres hjem i forbindelse med 
denne historiske tragedie.  
Vi ønsker og håber det bedste for ALLE libanesere og HELE Libanon. Læs vores mange 
opdateringer i den forbindelse på foreningens Facebookside.  



  
Udover denne forfærdelig hændelse i Beirut, så har coronapandemien i foråret og sommeren 
igennem haft stor betydning for mange mennesker i hele verden, og er fortsat et indgreb i manges 
hverdag. Af naturlige årsager har coronapandemien stor bevågenhed og har været en begrænsning 
for mange frivillige foreninger, også for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, hvor vi har set os 
nødsaget til at udskyde generalforsamling til sensommeren. Coronapandemiens indgriben i alles 
hverdag skal dog ikke være en hæmsko for at kaste lys over situationen i Palæstina i nærværende 
nyhedsbrev, samt den indvirkning coronapandemien også har haft på palæstinenserne. Af respekt 
for medlemmer og en svær coronatid, har vi ikke ville belemre alle med nyhedsbrev før nu, 
eftersom meget andet har fyldt i alles hverdage i det netop forgangne forår. God læselyst! 
  
  
En tak skal lyde! Og en opfordring 
Først og fremmest er det værd at informere om, at opbakningen og støtten til Dansk Palæstinensisk 
Venskabsforeningen stiger signifikant. Her - som et eksempel - er følgertallet på Facebook nu 
næsten steget til 4400 personer og stiger fortsat. Det sætter vi i hovedbestyrelsen stor pris på, da 
Facebook, samt nyhedsbrevene, er vores primære kilder til at oplyse om, hvad der foregår dagligt i 
det besatte Palæstina, palæstinensernes rettigheder, samt besættelsesmagten Israels’ brud på 
samtlige menneskerettigheder i forhold til behandlingen af palæstinenserne i de palæstinensiske 
landområder. 
  
Tak til jer for at gøre vores arbejde muligt, ved at give os den nødvendige opbakning og støtte. Det 
vil vi gerne udvise stor taknemmelighed for! 
  
Opbakning kan vi ikke få nok af, og det er en fundamental del i forhold til at vi kan fortsætte vores 
indsats for Palæstina og landets indbyggere. Så vi håber og vil gerne opfordre til, at I vil dele og 
udbrede kendskabet til vores venskabsforening og det oplysningsarbejde, vi dagligt udfører, således 
at vi kan få flere medlemmer og derigennem udsprede oplysning om palæstinensernes undertrykte 
livsomstændigheder. Dette er en grundlæggende forudsætning for, at Palæstina en dag kan blive et 
frit land uden Apartheid og negligering af internationale konventioner og rettigheder. I kan som 
læsere være med til at udvide foreningens medlemsskare ved at invitere andre til melde sig ind som 
medlemmer. Dette kan gøres ved at følge linket til vores hjemmeside her, hvor du også kan betale 
dit medlemsbidrag, hvis du ikke har gjort dette for indeværende år. 
  
  
Opsummering siden seneste nyhedsbrev 
Som nævnt tidligere har coronapandemien skabt et indviklet forår med mange udfordringer på 
alverdens leder og kanter og for adskillige mennesker. Også for de frivillige foreninger har der 
været begrænsninger, hvor vi eksempelvis med lockdown og forsamlingsforbuddet ikke har kunne 
gennemføre aktiviteter, samt det har været svært for hovedbestyrelsen at mødes og planlægge vores 
arbejde og fremtidige begivenheder. At vi har været lukket ned, har dog ikke medført at vores 
arbejde har været gået i stå i forhold til Palæstina, hvor vi primært gennem Facebook har oplyst om, 
hvad der har rørt sig i forbindelse med Palæstina og Israels undertrykkelse af det palæstinensiske 
folk. Herunder trækkes væsentlige begivenheder frem, som har haft og fortsat har stor betydning for 
Palæstina og dets folk. 
  
Tak til EU 
Den 8. juli var en historisk dag for Palæstina. Denne dag bekendtgjorde EU en massiv økonomisk 
hjælpepakke til palæstinenserne i form af den store sum 22,7 mio. €. Beløbet tildeles i særligt 
omfang de fattige familier i Gaza, samt de katastroferamte palæstinensere i de isolerede 
landområder på den besatte Vestbred. Gaza falder som bekendt i kategorien ’verdens største 
friluftsfængsel’, hvor tusinder af familier på daglig basis chikaneres og udsættes for fare. 

http://www.danpal.dk/?page_id=4061


Selvsamme finder sted på den besatte Vestbred, hvor antallet af bosættelser er tiltagende. Derfor 
påskønner Dansk Palæstinensisk Venskabsforening EU's beslutning om at sende en stor økonomisk 
hjælpepakke til de tusindvis af palæstinensere, hvis livsomstændigheder ikke er nogen eksistenser 
værdige på grund af den israelske besættelsesmagt. Vi håber at nærværende er den første 
økonomiske hjælpepakke ud af mange, og at andre af Verdens magtfulde frontfigurer vil følge trop 
og støtte op om palæstinensernes rettigheder til deres land og et værdigt liv uden undertrykkelse og 
apartheid. 
  
Ghassan Kanafani – den myrdede ”kulturminister” og poet 
Den israelske efterretningstjeneste Mossad står frem som synderne i forbindelse med mordet på en 
af palæstinensernes litterære-, kulturelle- og politiske helte. Ghassans dødfald fandt også sted 8. 
juli, dog tilbage i 1972, hvorfor 8. juli 2020, dagen hvor EU offentliggjorde deres hjælpepakke, 
også er 48 års dagen for mordet på Ghassan. Blot i en alder af 36 år. Ghassans litterære værker og 
politiske stemme nåede langt udover Palæstinas grænser, og hans død var et stort tab for 
palæstinensernes frihedskamp og hele verdens litterære scene. Må Ghassan hvile i fred, vores tanker 
går endvidere til Anni Kanafani, Ghassans enke, som den dag i dag kæmper en brav kamp for 
palæstinenserne, hvor hun i adskillige palæstinensiske flygtningelejre i Libanon har iværksat 
børnehaver for de udsatte børn. 
 

 
Ghassan Kanafani og Anni Kanafani 
 
 
Netanyahu og Trumps annekteringsplaner 
Følgende scenarie udspiller sig i Netanyahu og Trumps nuværende annekteringsplaner på den 
besatte Vestbred. De røde områder er Palæstina ifølge Trump. De gule områder er ekstra områder, 
som Netanyahu vil ”skænke” tilbage til palæstinenserne. De grønne områder er områder som 
Netanyahu ønsker yderligere at annektere oven i områder med bosættelser og den dertilhørende 
omfattende infrastruktur. Gennemførelsen af en sådan plan vil efterlade et fuldt israelsk kontrolleret 
Palæstina, som hovedsageligt vil bestå af små øer i det israelske bosættelses-”hav”.  Den 
amerikanske senator Bernie Sanders har i begyndelsen af juli på det sociale medie Twitter udtrykt 
sin bekymring om at amerikanske skattepenge går til den israelske annektering af de besatte 
palæstinensiske territorier, og fordømt Israels brud på international lov, selvbestemmelse, frihed og 
ligestilling. En advarsel som fire amerikanske kongresmedlemmer støttede op om, ved at stille krav 
til, at Israel stopper deres annektering, besættelse og apartheid, hvis de skal fortsætte med at få 
bistand fra USA. 
På vores geografiske hjemmebane har udenrigsminister Jeppe Kofoed den 2. juli 2020 været i 
telefonisk kontakt med Palæstinas udenrigsminister Riad Maliki, hvor Kofoed ytrede at Danmark er 
imod besættelsen og annekteringen, samt stadigvæk støtter en tostatsløsning. Yderlige gav Kofoed 



udtryk for, at Danmark vil intensivere sin økonomiske støtte til UNRWA og støtter op om EU’s 
udenrigskoordinator Josep Borells udmelding om, at kommunikation og forhandling er vejen frem 
mod en tostatsløsning istf. undertrykkelse, kolonisering og apartheid. Der er noget modstridende ift. 
EU’s og palæstinensernes ønske om en tostatsløsning og fred på den ene side, og Trump og 
Netanyahus annekteringsplaner på den anden side. DPV vil gerne sende en tak til Jeppe Kofoed, 
Bernie Sanders, de amerikanske kongresmedlemmer, samt alle andre, som gør et ihærdigt forsøg på 
at bremse Trump og Netanyahus annekteringsplaner og ønske om landtyveri og undertrykkelse, som 
ingen steder finder hjemme. 
 

 
Annekteringsplanen 
 
 
Palæstina under coronapandemien 
Nyheder om den langsomme kvælning og terrorisering af palæstinenserne har desværre stået i 
skyggen af andre medieoverskrifter i det forgangne forår og gør fortsat. Dermed ikke sagt, at 
coronapandemien ikke skal have opmærksomhed, det er blot ærgerligt at det er på bekostning af 
andre nyheder, hvor apartheid i Palæstina ikke har været tilstrækkeligt i mediernes søgelys. DPV’s 
tanker går til de 
mange palæstinensere som i et barskt forår med store israelske ambitioner om at annektere, 
iværksættelse af bosættelser mv., har mistet livet, og de pårørende som står tilbage. 
 
Af myrdede personer kan nævnes den 32-årige psykisk udviklingshæmmede Iyad Hallaq, som den 
30. maj blev skudt 7-10 gange af den israelske besættelseshær. Iyad, som var på vej til en skole, 
som rummer mennesker med lignende særlige behov som Iyad, havde ingen våben på sig og 
udgjorde ingen trussel for de to besættelsessoldater, som henrettede ham på klos hold. 
 
 

 
Iyad Hallaq 



 
Endvidere kan den kun 4-årige pige Rafif Karai nævnes, eftersom hun i midten af maj 2020 blev 
ramt i hovedet med en kugle under et israelsk overgreb mod den palæstinensiske bydel Essawiyeh i 
den palæstinenske hovedstad Al-Quds/Østjerusalem. Rafif gennemgik tre operationer på et par uger, 
men døde desværre efter at være indlagt med kritisk tilstand den 1. juni 2020. Må disse to skæbner, 
og adskillige øvrige palæstinensere, som har mistet livet ifm. den israelske besættelse af Palæstina 
hvile i fred. 
 

 
Rafif Karai  
 
 
Slutteligt udgør coronapandemien, udover den israelske besættelsesmagt, en stor risiko i sig selv for 
palæstinenserne. Dette eftersom infrastrukturen i Gaza og på den besatte Vestbred er af ringe 
kvalitet, og det er vanskeligt at opretholde gode hygiejniske forhold i et meget tætbefolket område 
indrammet af hegn og en høj mur, hvor der ikke er mulighed for at holde afstand og skabe nye 
områder at færdes på med distance. Herfor udgør Covid-19 i sig selv en stor trussel mod 
palæstinenserne, hvilket de israelske myndigheder ikke tager hensyn til i deres behandling af 
palæstinenserne. 
  
  
Velkommen til den nye palæstinensiske ambassadør i Danmark! 
Der er kommet ny palæstinensisk ambassadør i Danmark. Dermed skal der fra DPV lyde et 
hjerteligt velkommen til Manuel Hassassian, som allerede har deltaget i programmet Deadline på 
DR2 den 5. juli 2020. Dette kan ses på YouTube ved at trykke her. Manuel har også gjort sig 
bemærket med en artikel i Jyllands-Posten, som kan læses ved at trykke her. Det kræver 
abonnement at læse hele artiklen. 
  
  
Indkaldelse til Generalforsamling 2020 
På grund af coronapandemien og den ekstraordinære situation det har medført har vi fået forlænget 
tidsfristen for generalforsamling. Af praktiske og regnskabsmæssige årsager forsøger vi nu igen at 
afholde generalforsamlingen, som nu er sat til lørdag den 26. september kl. 11.00, Dronningensgade 
14, Christianshavn. Sæt x i kalenderen - vi håber flest mulig har lyst til at deltage. 
  
  
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 kun 150kr. pr. år. For pensionister, arbejdsledige og unge under uddannelse er 

https://www.youtube.com/watch?v=SP6Kgsie2Tg
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE12274396/besaettelse-er-besaettelse/


kontingentet kun100kr. 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 DPV’s 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 tlf.: 35 35 48 68 eller på e-mail: danpal@danpal.dk for yderligere information 
  
  
  
Ønsker du at melde/afmelde nyhedsbrevet? Find meld/afmeld knappen i mailen. 
Afmelding sker herefter automatisk. 
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